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SEZNAM OKRAJŠAV IN KRATIC
IOM

Mednarodna organizacija za migracije
(International Organisation for Migration)

NVO

Nevladna organizacija

PIC

Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC

Slovenija, RS

Republika Slovenija

UNCHR

Visoki komisariat ZN za begunce (United Nations High
Commissioner for Refugees)

KOP

Konvencija o otrokovih pravicah

EU

Evropska unija
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ZAHVALA

“Svoji skrbnici sem zaupal in sem se ter se še vedno lahko z njo pogovarjam
o mnogih stvareh. V bistvu so skrbniki edini, s katerimi se lahko zares
pogovarjamo, tukaj nimamo nikogar drugega.” Bivši otrok brez spremstva

Temeljni standardi in kazalniki so napisani z vidika otrok brez spremstva in skrbnikov ter odražajo
idealen model varstva otrok brez spremstva. Zastavljeni so tako, da obravnavajo vlogo skrbnikov.
Temeljni standardi naj dajo vsem skrbnikom v Evropi moč za doseganje skupnih ciljev in naj
spodbudijo državne organe, da skrbnikom zagotovijo delovno okolje in pooblastila, ki so za
uresničevanje temeljnih standardov potrebna. Pri ocenjevanju izvajanja temeljnih standardov v
Sloveniji se je Slovenska filantropija osredotočila na informacije, ki jih je pridobila od strokovnjakov,
(bivših) otrok brez spremstva in skrbnikov samih.
Slovenska filantropija se tako zahvaljuje otrokom brez spremstva in bivšim otrokom brez spremstva
za njihovo odprtost ter odlične predloge za izvajanje temeljnih standardov v Sloveniji in spreminjanje
situacije vseh otrok brez spremstva na bolje. V teh negotovih časih sta nam vaša moč in vztrajnost
v velik navdih. Zahvaljujemo se tudi vsem skrbnikom, ki so prispevali k tej oceni stanja v državi.
Glede na sistem, ki trenutno vlada v Sloveniji, bodo morali skrbniki premagati še marsikatero oviro.
Upamo, da jim bomo kot zagovornikom otrok vlili dodatnih moči.
Prav tako se zahvaljujemo A. Ahmadiju, ki je sodeloval kot svetovalec pri pripravi delavnice
z (bivšimi) otroki brez spremstva, in vsem prostovoljkam, ki so sodelovale pri prevajanju in
lektoriranju pričujočega poročila. Hvaležni pa smo tudi organizaciji Defence for Children
International – ECPAT, The Netherlands, ki so vodilni partner v projektu, za njihovo trdo delo, in
Evropski komisiji za finančno podporo v okviru programa DAPHNE III.
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1

UVOD

ˇ Closing a protection gap ponuja temeljne standarde, ki morajo
“Porocilo
spodbuditi oblikovanje politik na nacionalni in evropski ravni, da bomo
ˇ otrok brez spremstva na naši celini. Izpostavlja tudi
lahko izboljšali zašcito
potrebo po uskladitvi kakovosti skrbniških sistemov po vsej Evropi in znotraj
držav, saj med posameznimi državami še vedno obstajajo ogromne razlike.
Cilji, postavljeni skrbnikom in oblikovalcem politik, so ambiciozni, vendar
ˇ uporabljajo
niso nedosegljivi. Pomembno je, da se ti standardi sistematicno
v vseh politikah, ki zadevajo otroke brez spremstva, in da se uporabljajo
celostno.”
ˇ Core Standards for guardians of separated
Iz predgovora k porocilu
children in Europe: Goals for guardians and authorities komisarja Sveta
ˇ
Evrope za clovekove
pravice, Thomasa Hammarberga.

“Ko gre za otroke brez spremstva, bomo odslej povsod spodbujali uporabo
ˇ Obstajati morajo
standardov za skrbnike. Vendar pa je treba storiti še vec.
evropska pravila, ki bodo urejala kvalifikacije skrbnikov.”
ˇ
Clan
Evropskega parlamenta ob predstavitvi temeljnih standardov za
skrbnike otrok brez spremstva v Evropi, novembra 2011 v Bruslju.

Ta citata kažeta na podporo in potrebo po boljšem poznavanju in razširitvi uporabe temeljnih
standardov za skrbnike otrok brez spremstva v Evropi, razvitih v okviru projekta Zapolnjevanje vrzeli
na področju zaščite otrok brez spremstva v Evropi.
Od decembra 2012 do decembra 2014 devet projektnih partnerjev1 sodeluje pri projektu
Zapolnjevanje vrzeli na področju zaščite otrok brez spremstva 2.0: izvajanje temeljnih standardov za
skrbnike otrok brez spremstva v Evropi, v praksi, politiki in zakonodaji.
Namen tega obsežnega in pionirskega nadaljevalnega projekta je narediti nadaljnje pomembne
korake za zapolnjevanje vrzeli na področju zaščite otrok brez spremstva, in sicer z uporabo temeljnih
standardov v praksi ter prizadevanjem za politične in zakonodajne pobude na nacionalni in evropski
ravni. Splošni cilj teh prizadevanj je zagotoviti nujno potreben okvir dolžnosti, ki bi jih morali
izpolnjevati skrbniški sistemi, da bodo vsi otroci brez spremstva v Evropi deležni zaščite, do katere
so upravičeni.
Konkretni cilji projekta so:
1.
Ozaveščanje o temeljnih standardih, njihovo prilagajanje situaciji v vsaki od držav EU,
vključenih v projekt, in krepitev vloge skrbnikov;
2.
Praktično izvajanje temeljnih standardov na nacionalni ravni in zavzemanje za vnos določb v
nacionalno zakonodajo;
3.
Razvoj evropske pobude/instrumenta za uskladitev ustreznega skrbništva na podlagi
temeljnih standardov;
4.
Razširitev področja uporabe temeljnih standardov za skrbnike otrok brez spremstva v Evropi v
devet drugih držav EU.

1 Partnerji pri projektu so: Defence for Children-ECPAT – the Netherlands (koordinator), Asylkoordination Österreich, Bureau
d’accueil et de défense des jeunes (service droit des jeunes), HFC “Hope For Children” UNCRC Policy Center, Bundesfachverband
Unbegleitete Minderjährige Flüchtlinge e.v., Irish Refugee Council Ltd., Defence for Children International Italia, Conselho
Português para os Refugiados in Slovenska filantropija.
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OZADJE PROJEKTA

Decembra 2009 se je s finančno podporo programa EU Daphne III pričel prvi projekt z naslovom
Zapolnjevanje vrzeli na področju zaščite otrok brez spremstva v Evropi kot odziv na razlike v stopnji
zaščite, ki so je otroci brez spremstva2 deležni v evropskih državah. V Evropi je približno 100.000
otrok brez spremstva.3 Otroci brez spremstva imajo pravico do skrbnika, ki ščiti njihove pravice in
koristi. Ne le da so primorani živeti brez staršev v državi, ki je ne poznajo, temveč jim v nekaterih
državah grozi celo pripor, ker nimajo dovoljenja za bivanje, ali pa so izpostavljeni nevarnosti trgovine
z ljudmi.4 Otroci brez spremstva se lahko z nevarnostmi soočajo v državi izvora, med potovanjem
in v državi sprejemnici. Vrsta zaščite in varstva, ki ju je otrok brez spremstva deležen od svojega
skrbnika, je odvisna od države, v katero je otrok (pogosto naključno) vstopil, in se lahko razlikuje
glede na to, ali otrok zaprosi za azil ali ne.
Te razlike niso sprejemljive. Vse evropske države so ratificirale Konvencijo o otrokovih pravicah in so
dolžne upoštevati posebne potrebe otrok brez spremstva. Ustrezni skrbniški sistemi so bistvenega
pomena, če želimo najti dolgoročne rešitve za otroke brez spremstva, pa najsi bo to vključitev v
državo sprejemnico, premestitev v drugo državo ali vrnitev v državo izvora.
Prvi projekt z naslovom Zapolnjevanje vrzeli na področju zaščite otrok brez spremstva v Evropi je bil
namenjen usklajevanju stopnje zaščite, ki so je otroci brez spremstva deležni od svojega skrbnika,
pri čemer je poseben poudarek veljal skrbnikovim kvalifikacijam. Cilj projekta je bil izboljšanje
situacije otrok brez spremstva: zapolnjevanje vrzeli na področju zaščite otrok brez spremstva v Evropi
z razvojem temeljnih standardov za kvalifikacije skrbnikov, oblikovanih na podlagi stališč otrok brez
spremstva in v povezavi s pravicami, ki jim pripadajo v skladu s Konvencijo o otrokovih pravicah.
Otroci brez spremstva v Evropi morajo dobiti skrbnika, do katerega so upravičeni, ne glede na to, v
katero državo EU so vstopili. Predpostavlja se, da bo stopnja zaščite, ki so je otroci deležni v različnih
evropskih državah, usklajena, ko bodo imeli vsi skrbniki zadostne kvalifikacije in pooblastila za delo
v otrokovo največjo korist.
V času od decembra 2009 do decembra 2011 so projektni partnerji na podlagi pogovorov in delavnic
s 127 otroki brez spremstva in bivšimi otroki brez spremstva, 68 skrbniki in 39 drugimi strokovnjaki
(denimo rejniki, pravniki in socialnimi delavci) razvili temeljne standarde za skrbnike otrok brez
spremstva v Evropi. Njihova stališča so presodili glede na Konvencijo o otrokovih pravicah, Splošni
komentar št. 6 (obravnava otrok brez spremstva zunaj države izvora) in Splošni komentar št. 12
(pravica otroka, da je slišan) Odbora za otrokove pravice ter Načela dobre prakse Programa za
otroke brez spremstva v Evropi.5 Temeljni standardi za skrbnike so nastali po zgledu standardov za
izvendružinsko oskrbo otrok v Evropi, ki so bili pripravljeni v okviru projekta Quality4Children.6
Opravljena so bila tudi posvetovanja s 54 člani nacionalnih svetovalnih skupin iz osmih držav,
vključenih v raziskavo, in pridobljena njihova strokovna mnenja.

2 V pričujoči oceni stanja v državi se izraz otrok brez spremstva uporablja, kakor je opisan v Načelih dobre prakse Programa za
otroke brez spremstva v Evropi: otroci brez spremstva so otroci, mlajši od osemnajst let, ki so zunaj države izvora in brez spremstva
staršev oz. zakonsko ali po običaju določenega skrbnika. Nekateri organi in organizacije uporabljajo drugačno terminologijo:
mladoletni prosilec za azil brez spremstva ali mladoletni tujec brez spremstva. Načela dobre prakse so dostopna na www.
scepnetwork.org.
3 Leta 2008 je v EU vstopilo več kot 12.000 otrok brez spremstva, ki so zaprosili za azil (podatki iz Action Plan on Unaccompanied
Minors 2010–2014, str. 2). Število otrok na poti je zelo verjetno še večje, saj vsi otroci ne zaprosijo za azil, glej: Ruxton, 2003,
Separated Children and EU Asylum and Immigration Policy. Po podatkih Programa za otroke brez spremstva v Evropi je v Evropi
približno 100.000 otrok brez spremstva, glej: Ruxton, 2000, Separated Children Seeking Asylum in Europe: A Programme for Action.
Primerjava statistik in zbiranje podatkov še vedno predstavljata izziv, glej: Evropska mreža migracij, Unaccompanied Minors – an EU
comparative study, 2010, str. 74.
4 Glej tudi: Odbor Združenih narodov za otrokove pravice, General Comment no. 6, on the Treatment of Unaccompanied and
Separated Children outside their Country of Origin (2005), CRC/GC/2005/6, 3. odstavek.
5 Dostopno na: www.scepnetwork.org.
6 Dostopno na: http://www.quality4children.info/navigation/show.php3?id=2&_language=en.
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Temeljni standardi in kazalniki so napisani z vidika otrok brez spremstva in skrbnikov ter odražajo
idealen model varstva otrok brez spremstva. Zastavljeni so tako, da obravnavajo vlogo skrbnikov.
Temeljni standardi naj dajo vsem skrbnikom v Evropi moč za doseganje skupnih ciljev in naj
spodbudijo državne organe, da skrbnikom zagotovijo delovno okolje in pooblastila, ki so za
uresničevanje temeljnih standardov potrebna. Prvih šest temeljnih standardov se osredotoča na
skrbnikovo vlogo in njegove dolžnosti. Temeljni standardi sedem, osem in devet se nanašajo na
odnos med skrbnikom in otrokom brez spremstva. Temeljni standard deset pa obravnava skrbnikovo
strokovno znanje in kompetence.
Temeljni standardi kot navdih in cilj za skrbnike
Temeljni standardi so orodje za skrbnike v praksi. Namenjeni so spodbujanju skrbnikov pri njihovem
vsakodnevnem delu in služijo kot cilj njihovih prizadevanj. Vendar pa se partnerji pri projektu
zavedajo izzivov, s katerimi se skrbniki soočajo. Glede na obstoječe skrbniške sisteme bo treba v
nekaterih državah premagati še mnogo ovir, preden bodo skrbniki temeljne standarde lahko uspešno
izvajali. Skrbniki z zelo velikim številom varovancev se prav tako soočajo s številnimi dilemami. Če
skrbniki iz teh držav ne morejo takoj izpolniti vseh standardov, jim to ne sme vzeti poguma. Ne
glede na skrbniški sistem in zakonodajni okvir lahko temeljne standarde upoštevajo kot smernice
pri svojem delu. Uporabijo jih lahko kot kontrolni seznam za spremljanje svojega trenutnega
delovanja. Kadar določeni temeljni standardi niso izpolnjeni, naj skrbniku dajo moč, da se zavzame
za spremembe.
Temeljni standardi kot navdih in cilj za državne organe in skrbniške ustanove
Uživanje pravic, ki izhajajo iz KOP, ni omejeno le na otroke, ki so državljani države pogodbenice,
temveč morajo biti pravice zagotovljene vsem otrokom, vključno z otroki, ki zaprosijo za azil, otroki
begunci in otroki migranti ne glede na njihovo nacionalnost, priseljenski status ali apatridnost.7
Pozitivna plat dolžnosti na področju zaščite otrok brez spremstva je, da vključujejo tudi zahtevo, da
morajo države sprejeti vse ustrezne ukrepe, da bodo otroci v kar najzgodnejši fazi prepoznani kot
otroci brez spremstva.8
Kaj sledi
Ocene stanja v državi so osnova za razvoj orodij, ki omogočajo izvajanje temeljnih standardov za
skrbnike v praksi. Za spremembe v nacionalni in evropski politiki ter zakonodaji se bodo partnerji
zavzeli na (strokovnih) srečanjih. Po posvetovanjih s poslanci Evropskega parlamenta, predstavniki
Sveta Evrope in (mednarodnimi) zainteresiranimi stranmi bodo sestavili osnutek evropske pobude/
instrumenta. Z namenom povečanja obsega projekta so bili v njegovo nadaljevanje vključeni novi
partnerji, usposobljenih pa bo tudi devet organizacij iz drugih držav. Vse informacije o projektu bodo
dostopne na projektni spletni strani www.corestandardsforguardians.com.

7 Glej: Odbor Združenih narodov za otrokove pravice, General Comment no. 6, on the Treatment of Unaccompanied and
Separated Children outside their Country of Origin (2005), CRC/GC/2005/6, 12. odstavek.
8 Glej: Odbor Združenih narodov za otrokove pravice, General Comment no. 6, on the Treatment of Unaccompanied and
Separated Children outside their Country of Origin (2005), CRC/GC/2005/6, 13. odstavek.
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METODOLOGIJA

V ocenah stanja v državi devet projektnih partnerjev na podlagi informacij, pridobljenih na
delavnicah z (bivšimi) otroki brez spremstva in skrbniki, ter na podlagi raziskave obstoječe
zakonodaje, politik in metodologij analizira izvajanje temeljnih standardov za skrbnike otrok brez
spremstva v različnih državah. Obetajoče prakse kot tudi izzivi so obravnavani v okviru ocen stanja v
vsaki državi. Cilj ocene stanja v državi je dobiti sliko obstoječega stanja v zvezi z vsakim posameznim
temeljnim standardom.
Pomemben vir za ocene stanja v državi so rezultati delavnic, ki so bile organizirane z otroki brez
spremstva. Pri pripravi delavnic je kot svetovalec sodeloval bivši otrok brez spremstva. Ker taka
oseba ni več odvisna od svojega skrbnika, lahko govori brez zadržkov in poda ključne predloge
v zvezi z izvajanjem temeljnih standardov v praksi. Organizacija Defence for Children – the
Netherlands je v sodelovanju s Foundation Alexander (organizacijo, specializirano za participacijo
otrok) pripravila osnutek programa za delavnico z otroki brez spremstva, ki so ga kot vodilo lahko
uporabili vsi projektni partnerji. Vsak projektni partner je vključil vsaj pet otrok brez spremstva,
ki še imajo skrbnika. Sodelovanje otrok je bistvenega pomena, če želimo zagotoviti, da bodo imeli
temeljni standardi trajno veljavo. Otroci so dejavno sodelovali in povedali svoje mnenje o izvajanju
temeljnih standardov. Hkrati so razmišljali o orodjih, ki bi jih skrbniki lahko uporabili (na primer
otroku prijazne informacije glede njegovih pravic), in podali predloge za izvajanje temeljnih
standardov.
Na usposabljanju za skrbnike so projektni partnerji skupaj s skrbniki oblikovali praktična orodja in
zamisli za izvajanje temeljnih standardov v praksi.
Na srečanju v Nicosiji na Cipru, ki je potekalo od 26. do 28. junija 2013, so projektni partnerji
razpravljali o začetnih rezultatih ocen stanja v državi ter vzpostavili smernice za nadaljevanje dela na
nacionalni ravni.
Kvalitativna raziskava: prednosti in slabosti
Ker smo izvedli kvalitativno raziskavo, moramo posebno pozornost posvetiti obravnavi informacij,
pridobljenih v okviru delavnic in usposabljanj. Na eni strani obstaja nevarnost posploševanja ravnanj,
ki lahko predstavljajo ravnanje le manjšega števila skrbnikov. Po drugi strani obstaja nevarnost, da
je ocena do neke mere popačena zaradi lastnosti udeležencev delavnic in usposabljanj. Sodelujoči
skrbniki in (bivši) otroci brez spremstva so skrbništvo razumeli kot nekaj zelo pomembnega, saj se
delavnic sicer ne bi udeležili. Na usposabljanjih so sodelovali skrbniki, ki si prizadevajo za izboljšave,
in ki so že dotlej veliko razmišljali o tem, kako bi postali kar najboljši skrbniki. Malo verjetno je, da
bi se delavnic udeležili skrbniki, ki niso zavezani kakovostnemu opravljanju dela. Če obstajajo bolj
vprašljiva ravnanja, je torej mogoče, da v poročilu niso zajeta, ali da smo jim prisodili premajhno
vlogo.
Uporaba kvantitativne metodologije ne bi bila ustrezna, saj je cilj poročila analitična primerjava
stopnje izvajanja, ki je ni mogoče objektivno kvantificirati.
Nacionalna metodologija
Cilj pričujočega poročila je oceniti, ali in v kolikšni meri se temeljni standardi o skrbništvu izvajajo v
zakonodaji, politiki in praksi v Sloveniji. Ta raziskava bo pomagala tudi identificirati prakse in orodja
za skrbnike za izvajanje temeljnih standardov. Da bi to dosegli, je bila izvedena obsežna teoretična
raziskava z namenom zbiranja relevantnih študij in priporočil, organizirana je bila delavnica z
(bivšimi) otroki brez spremstva in usposabljanje za skrbnike.
Delavnica z (bivšimi) otroki brez spremstva
Slovenska filantropija je začela informacije za pripravo ocene stanja v državi zbirati tako, da je
organizirala srečanje z bivšim otrokom brez spremstva iz Afganistana in s koordinatorjem ciljne
skupine, da bi skupaj razvili program za delavnico z otroki brez spremstva in bivšimi otroki brez
spremstva.
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26. maja 2013 je organizirala delavnico z dvanajstimi mladostniki, med katerimi so bili samo fantje.
Štirje med njimi so bili v času delavnice mlajši od 18 let, osem mladostnikov pa je bilo bivših otrok
brez spremstva. Osem fantov je bilo iz Afganistana, štirje pa iz Somalije. Vsi otroci brez spremstva in
bivši otroci brez spremstva so sodelovali prostovoljno. Na delavnici so podali informacije o izvajanju
temeljnih standardov za skrbnike. Delavnico je vodil koordinator, ki je deloval tudi kot tolmač, pri
tem pa mu je pomagal bivši otrok brez spremstva, ki je svetoval že pri pripravi delavnice. Delavnica
je potekala v Ljubljani.

Usposabljanje za skrbnike
28. maja 2013 je potekala izmenjava informacij in zbiranje idej o izvajanju temeljnih standardov s
trinajstimi skrbniki iz različnih državnih služb in nevladnih organizacij: Centra za socialno delo
Ljubljana Vič-Rudnik, Centra za socialno delo Ljubljana Moste-Polje, Centra za enake možnosti
mladih Fridolin in Slovenske filantropije.

Vse informacije, pridobljene na delavnici z (bivšimi) otroki brez spremstva in usposabljanju s
skrbniki, ter informacije iz raziskave politik in zakonodaje so bile vključene v poročilo o oceni stanja
v državi.
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POVZETEK TEMELJNIH STANDARDOV ZA SKRBNIKE

Vloga in dolžnosti skrbnika:
Standard 1:

Skrbnik se zavzema, da se vse odločitve sprejmejo v največjo korist otroka s
ciljem njegove zaščite in razvoja.
Skrbnik je sposoben redno zagovarjati, ocenjevati in prilagajati otrokove največje koristi, vključuje
vse zadevne akterje in skrbi, da ocena otrokovih največjih koristi temelji na stališčih otroka in na
individualnih okoliščinah.
Standard 2:		
Skrbnik poskrbi, da otrok sodeluje pri vsaki odločitvi, ki nanj vpliva.
Skrbnik zagotavlja informacije na otroku prijazen način in preverja, ali otrok informacije razume
in se jih spominja, otroka pazljivo posluša ter skrbi, da načrti temeljijo na otrokovih stališčih, in
da je otrok o njih obveščen, odprt je za otrokove povratne informacije in upravlja pričakovanja o
otrokovem sodelovanju.
Standard 3:		
Skrbnik ščiti otrokovo varnost.
Skrbnik daje največjo možno prednost otrokovi varnosti, prepozna znake zlorabe otrok in trgovine
z otroki, se odzove na znake kakršnih koli poškodb ali nevarnosti in o njih poroča, poskrbi, da se
otrok zaveda, da lahko izrazi kar koli v zvezi s svojo varnostjo, zaupnost prekrši samo, ko je otrok v
nevarnosti, poskrbi, da so žrtve vključene v ustrezno obravnavo, in ga ne moti nadzor nad njegovim
lastnim vedenjem.
Standard 4:
Skrbnik deluje kot zagovornik otrokovih pravic.
Skrbnik je odločen, predan varuh, ki si prizadeva za zaščito otrokovih pravic, izkazuje čustveno
trdnost, nasprotuje odločitvam, ki niso sprejete v otrokovo največjo korist, in si prizadeva za pravične
postopke v zvezi z otrokom.
Standard 5:		

Skrbnik je kontaktna oseba za otroka in druge vpletene akterje ter
predstavlja most med njimi.
Skrbnik je v stiku z vsemi zadevnimi akterji, poskrbi, da je obveščen o vseh odločitvah, ki vplivajo na
otroka, in je po potrebi prisoten na sestankih, pomaga pri vzpostavljanju vezi z otrokovo skupnostjo
in pri razvoju odnosov, ki dajejo otroku občutek pripadnosti družini ali skupini.
Standard 6:		
Skrbnik poskrbi za pravočasno iskanje in izvajanje dolgoročne rešitve.
Skrbnik poskrbi za opredelitev dolgoročne in varne rešitve ter druge poziva, naj izkažejo, da rešitve,
ki jih predlagajo, v prvi vrsti sledijo otrokovim največjim koristim, zavzema se za ponovno združitev
otroka z njegovo družino in za vključevanje otroka v državo sprejemnico, kadar je to v otrokovo
največjo korist, zagovarja varnostna jamstva v primeru otrokove vrnitve in otroka pripravi na vse
predvidljive spremembe, ki bodo nastopile, ko otrok dopolni osemnajst let.
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Skrbnik in otrok brez spremstva:
Standard 7:

Skrbnik otroka obravnava spoštljivo in tako, da ne prizadene njegovega
dostojanstva.
Skrbnik izkazuje primerno vedenje, otroka obravnava brez predsodkov v zvezi z otrokovo identiteto,
zasebnostjo in kulturnimi razlikami, otroka podpira pri razvijanju odnosov z vrstniki ter je v svojem
pristopu prilagodljiv in upošteva otrokove individualne potrebe.
Standard 8:		

Skrbnik z otrokom vzpostavi odnos, ki temelji na medsebojnem zaupanju,
odprtosti in zaupnosti.
Skrbnik je z otrokom vedno odkrit, izpolni svoje obljube in ohranja zaupnost vseh informacij,
razen če mora zaupnost prelomiti zaradi otrokove varnosti, pozoren je na verbalno in neverbalno
komunikacijo, do otroka je empatičen in mu nudi moralno podporo ter mu da vedeti, da se lahko
otrok, ki izgine, vedno vrne.
Standard 9:		
Skrbnik je dostopen.
Skrbnik je otroku zlahka dosegljiv, živi dovolj blizu otroka, da se lahko hitro odzove na težave,
z otrokom se sestane čim hitreje po svojem imenovanju, otroka pogosto obiskuje in se z njim
sporazumeva na način, ki ustreza otrokovi starosti in razvoju, pri čemer po potrebi uporabi tolmača,
ter se otroku od časa do časa oglasi tudi, ko za to ni nobene posebne potrebe.
Kvalifikacije skrbnika:
Standard 10:
Skrbnik ima ustrezno strokovno znanje in kompetence.
Skrbnik proaktivno ugotavlja svoje učne in razvojne potrebe, upravlja število varovancev in
razpoložljive vire, za svoje delo je odgovoren, dela v skladu z zastavljeno metodologijo, pozna svoje
osebne in strokovne omejitve, poišče podporo in svetovanje, kadar koli je to potrebno, ter je odprt za
nadzor in spremljanje.
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ˇ
PREMIKI NA PODROcJU
SKRBNIŠTVA IN MIGRACIJ

Od leta 2010, ko je bilo sestavljeno zadnje nacionalno poročilo v okviru projekta Zapolnjevanje
vrzeli na področju zaščite otrok brez spremstva v Evropi: temeljni standardi za skrbnike otrok brez
spremstva, je prišlo na področju skrbništva, obravnave (bivših) otrok brez spremstva in migracijske
politike do nekaterih sprememb in razvoja.9
Stranke in koalicije z različnih strani političnega spektra so glede priseljevanja razdeljene. Trenutna
slovenska vlada velja za levosredinsko in deluje na način strogega izvajanja varčevalnih ukrepov in
obenem strogega izvrševanja migracijske zakonodaje.
Spremembe v številu prispelih otrok brez spremstva v zadnjih nekaj letih bi bilo težko pripisati
spremembam v vladi, saj so bržkone povezane z velikim številom dejavnikov.
V nadaljevanju so predstavljeni podatki o številu otrok brez spremstva in drugih mladoletnih
migrantov z družinami, ki so nezakonito vstopili v Slovenijo; številu otrok brez spremstva, ki so bili
nastanjeni v Centru za tujce; številu otrok brez spremstva, ki so zaprosili za azil in bili nastanjeni v
Azilnem domu, ter številu otrok brez spremstva, ki so pridobili mednarodno zaščito (status begunca
ali status subsidiarne zaščite), za obdobje 2008–2012.
Razpredelnica 1: Število otrok brez spremstva in drugih mladoletnih migrantov z družinami, ki so
nezakonito vstopili v Slovenijo.10
Leto

2008

2009

2010

2011

Število
148
146
136
202
Vir: podatki Ministrstva za notranje zadeve, Generalne policijske uprave.

2012
238

Razpredelnica 2: Število otrok brez spremstva, ki so bili nastanjeni v Centru za tujce.
Leto

2008

Število
40
Vir: podatki Centra za tujce.

2009

2010

2011

2012

29

26

12

30

Razpredelnica 3: Število otrok brez spremstva, ki so zaprosili za azil in bili nastanjeni v Azilnem
domu.
Leto

2008

2009

2010

Število
18
25
38
Vir: podatki Ministrstva za notranje zadeve, Azilnega doma.

2011

2012

58

52

9 V zadnjih šestih letih se je spremenila slovenska zakonodaja: Zakon o azilu, ki je veljal od leta 2006 do januarja 2008, je bil
nadomeščen z Zakonom o mednarodni zaščiti, ki je stopil v veljavo v začetku leta 2008 in je veljal do začetka leta 2010. Zakon o
mednarodni zaščiti je bil kmalu spremenjen in je v novi obliki začel veljati marca 2011; znova je bil spremenjen novembra 2012.
10 Podatki samo o številu otrok brez spremstva, ki so nezakonito vstopili v Slovenijo, niso na voljo.
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Razpredelnica 4: Število otrok brez spremstva, ki so pridobili mednarodno zaščito.
Leto

2008

2009

Število
1
4
Vir: podatki Slovenske filantropije.

2010

2011

2012

1

2

12

Decembra 2010 je država sprejela novelo Zakona o mednarodni zaščiti, ki so jo deloma pripravile tudi
nevladne organizacije (v nadaljevanju NVO). Novela je uvedla določene izboljšave na področju zaščite
otrok brez spremstva, med drugim: boljšo zdravstveno oskrbo (otroci brez spremstva so upravičeni
do zdravstvenega varstva pod enakimi pogoji kot slovenski državljani), obvezno usposabljanje za
skrbnike (zakonite zastopnike) otrok brez spremstva in uradne osebe, ki te otroke obravnavajo v
postopkih za pridobitev mednarodne zaščite, brezplačno pravno pomoč od prve stopnje postopka ter
mesečno žepnino.11 Tukaj je treba poudariti, da obvezna usposabljanja še niso zagotovljena, čeprav
zakon določa, da začne usposabljanja izvajati Skupnost centrov za socialno delo Slovenije v enem
letu po uveljavitvi zakona.12
Novembra 2012 je bila sprejeta zadnja novela Zakona o mednarodni zaščiti, ki vsebuje določbo o
ugotavljanju starosti otrok brez spremstva, ki zaprosijo za azil.13 Zakon o mednarodni zaščiti sedaj
določa, da lahko pristojni organ, tj. Ministrstvo za notranje zadeve, odredi določitev starosti otrok
brez spremstva, in da ta postopek opravi izvedenec medicinske stroke.14 Če otrok brez spremstva in
njegov skrbnik (zakoniti zastopnik) v pregled ne privolita brez utemeljenega razloga, se otrok v zvezi
z njegovo prošnjo za pridobitev mednarodne zaščite obravnava kot odrasla oseba.15
Novela Zakona o mednarodni zaščiti tudi ukinja brezplačno pravno pomoč na prvi stopnji postopka
za pridobitev mednarodne zaščite.16

11 Členi 13, 16a, 78 in 84 Zakona o mednarodni zaščiti, št. 11/2011.
12 Odlog je bil najprej pojasnjen s tem, da mora Ministrstvo za notranje zadeve v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino in
socialne zadeve sprejeti še podzakonski predpis, ki bi podrobneje določil način izvajanja zadevnih usposabljanj. Februarja 2012 je
stopil v veljavo Pravilnik o načinu izvajanja zakonitega zastopanja mladoletnikov brez spremstva ter načinu zagotavljanja ustrezne
nastanitve, oskrbe in obravnave mladoletnikov brez spremstva zunaj azilnega doma ali njegove izpostave, ki je natančno opredelil
program in trajanje usposabljanj (6. in 7. člen). Nedavno, aprila 2013, je bil objavljen predlog novega Zakona o mednarodni zaščiti,
ki vsebuje določbe o ukinitvi usposabljanj, in to predvsem iz finančnih razlogov.
13 Člen 44a Zakona o mednarodni zaščiti, št. 83/2012.
14 Prvi odstavek člena 44a Zakona o mednarodni zaščiti, št. 83/2012.
15 Četrti odstavek člena 44a Zakona o mednarodni zaščiti, št. 83/2012.
NVO, ki delujejo na področju mednarodne zaščite, na primer Slovenska filantropija, Pravno-informacijski center nevladnih
organizacij – PIC in Amnesty International Slovenija, so predložile svoje pripombe v zvezi s predlaganimi zakonskimi določbami
o določanju starosti otrok brez spremstva z zdravniškim pregledom. V teh pripombah so opozorile na dokumente in raziskave, ki
kažejo, da ocenjevanje starosti ni eksaktna znanost, da lahko pri tem pride do velikih napak, in da je postopek etično sporen, saj
lahko na posamezniku pusti negativne posledice. Predlagale so, da bi morali postopek ocenjevanja starosti, če je ta res potreben,
izvajati neodvisni strokovnjaki, ki uporabljajo multidisciplinarni pristop, in ki bi starost otroka zgolj ocenili, ne pa jo dokončno
določili. Predlogi NVO pri reviziji zakona niso bili upoštevani.
16 NVO so opozorile na mednarodne dokumente, ki predpisujejo, da mora imeti vsakdo možnost do pravnega svetovanja, obrambe
in zastopanja, in da je treba socialno prikrajšanim skupinam, kar prosilci za azil navadno so, zagotoviti pravico do brezplačne
pravne pomoči. Zakonodajalec tega ni upošteval.
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Še ena sprememba, ki je morda posledica nacionalnega poročila Closing a Protection Gap iz leta
2010, je ustanovitev medresorske delovne skupine, sestavljene iz predstavnikov Ministrstva za
notranje zadeve, Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, Ministrstva za šolstvo in šport,
Policije ter Slovenske filantropije. Cilj medresorske delovne skupine je bil prizadevanje za bolj
zadovoljivo raven obravnave otrok brez spremstva (ne glede na njihov status) na sistemski ravni ter
vzpostavitev enotnejšega in bolje koordiniranega pristopa na tem delovnem področju.17
V praksi se ni od ustanovitve medresorske delovne skupine nič spremenilo, njeno delovanje ni
dalo nikakršnih rezultatov. Člani skupine so srečanja nehali organizirati februarja 2012, vlada pa je
skupino uradno ukinila na rednem zasedanju maja 2012, ko je ukinila približno 128 vladnih delovnih
teles, najverjetneje zaradi varčevalnih ukrepov. Medresorska delovna skupina odtlej ni bila ponovno
ustanovljena.
Leta 2011 je Ministrstvo za notranje zadeve objavilo javni razpis za izvajanje programa oskrbe otrok
brez spremstva s statusom begunca ali statusom subsidiarne zaščite, ki živijo v integracijski hiši.18
Slovenska filantropija je v zvezi s tem razpisom pripravila pripombe, saj pogoji za nudenje pomoči in
delovni pogoji, ki jih je razpis zahteval, niso bili sprejemljivi. Za izvajanje dejavnosti po tem razpisu
se ni prijavila nobena organizacija.
Julija 2011 je prišlo do pomembne spremembe politike, saj je revidirani Zakon o tujcih prinesel
izboljšave v postopkih z mladoletnimi tujci, ki so v skladu z zakonodajo v Republiko Slovenijo
vstopili nezakonito, in ki niso v spremstvu staršev ali drugih zakonitih zastopnikov. Prejšnji Zakon
o tujcih je določal, da je treba takega mladoletnika takoj vrniti v državo, iz katere je prišel, oziroma
ga izročiti predstavnikom države, katere državljan je,19 revidiran zakon pa določa, da mora policija
nemudoma obvestiti center za socialno delo, ta pa mora mladoletniku takoj postaviti skrbnika
za posebni primer. Centri za socialno delo so javni zavodi v sklopu Ministrstva za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti. Policija izda odločbo o vrnitvi mladoletnika le, če njegov skrbnik
za posebni primer po skrbni presoji vseh okoliščin ugotovi, da bi bila vrnitev v otrokovo največjo
korist.20
Leta 2012 je bil podpisan Protokol o sodelovanju med centri za socialno delo in policijo pri izvajanju
pomoči mladoletnim tujcem brez spremstva po Zakonu o tujcih. S tem protokolom je postal
krajevno pristojen center za socialno delo Center za socialno delo v Postojni. Ta za opravljanje nalog
skrbnika za posebni primer mladoletnih tujcev, ki vstopijo v državo nezakonito, in ki jih policija
začasno nastani v Centru za tujce v Postojni, imenuje svoje strokovne delavce. Ker delo skrbnikov
otrok brez spremstva na meji ni nadzorovano, Slovenska filantropija sumi in se boji, da imenovani
skrbniki v svojih presojah ne sledijo največji koristi otroka, in da se glede otrokove vrnitve največkrat
strinjajo z mnenji Policije.
V Sloveniji ne obstajajo uradni nacionalni standardi ali drugo pisno gradivo v zvezi z oskrbo in
obravnavo otrok brez spremstva, ki bi jih skrbniki, socialni delavci in drugi akterji, ki delajo z
(bivšimi) otroki brez spremstva, lahko uporabljali.
Kodeks etičnih načel v socialnem varstvu21 in Kodeks etike socialnih delavk in delavcev Slovenije sta
dokumenta, ki ne predstavljata izčrpne celote pravil, ki bi predpisovala vse možne oblike etičnega
ravnanja socialnih delavcev, temveč opozarjata na minimalne in splošno sprejete kriterije, ki jih je
treba upoštevati v situacijah, ki zahtevajo etično presojo.

17 (Former) Unaccompanied Minor Asylum Seekers – Overview of Protection, Assistance, Good Practices and Key Gaps, poročilo o
oceni stanja v državi: Slovenija, Slovenska filantropija, 2011, str. 45.
18 Integracijska hiša je nastanitvena kapaciteta Ministrstva za notranje zadeve, v kateri ministrstvo v skladu z določbami o
nastanitvi oseb s statusom mednarodne zaščite nastani osebe s priznano mednarodno zaščito.
19 Prvi odstavek 60. člena Zakona o tujcih, št. 64/2009.
20 Prvi odstavek 82. člena Zakona o tujcih, št. 50/2011.
21 Uradni list RS, št. 59/2002.
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Prvo načelo Kodeksa etičnih načel v socialnem varstvu na primer določa osnovno etično ravnanje:
pri svojem delu, ki služi dobrobiti posameznika, družine, skupine in družbe, se delavke/delavci
socialnega varstva ravnajo po načelih etičnosti – obče dobrega, da bi tako zavarovali ljudi, ki jim
pomagajo, in sami sebe pred napačno uporabo strokovne in družbene moči. Svoje delo morajo
razmejiti od političnih, verskih, ideoloških, osebnih in institucionalnih vplivov ter interesov, ki bi
utegnili ovirati njihovo človeško in strokovno presojo o tem, ali s svojim delom dejansko pomagajo
posamezniku ali pa zgolj zastopajo interese, ki niso v skladu z obče veljavnimi načeli socialne
pravičnosti in dobrobiti posameznika.22
Splošna načela za delo skrbnikov, ki delujejo v okviru Slovenske filantropije, so Načela dobre prakse
Programa za otroke brez spremstva v Evropi in Temeljni standardi za skrbnike otrok brez spremstva,23
ki so bili razviti v okviru prvega projekta Zapolnjevanje vrzeli na področju zaščite otrok brez
spremstva v Evropi.
Ker je število otrok brez spremstva v Sloveniji majhno, je mogoče pri njihovi obravnavi uporabiti
individualen pristop. Zaradi tega država za to skupino otrok ni oblikovala posebnih mehanizmov
zaščite in oskrbe, skrbniki iz različnih organizacij in ustanov pa so razvili individualen pristop k
njihovi obravnavi.

22 Dostopno na: http://www.soczbor-sl.si/pdfji/predstavitev/kodeks.pdf.
23 Dostopno na: http://resourcecentre.savethechildren.se/sites/default/files/documents/7001.pdf.
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KRATEK PREGLED NACIONALNEGA SKRBNIŠKEGA SISTEMA

Zakonodajni in politicni
ˇ okvir
V slovenski zakonodaji je skrbništvo za mladoletne tujce opredeljeno v štirih zakonih: v Zakonu o
zakonski zvezi in družinskih razmerjih, ki ureja skrbništvo otrok na splošno; v Zakonu o tujcih, ki
ureja pravice in dolžnosti oseb, ki so obravnavani kot ‘nezakoniti priseljenci’, vključno z otroki brez
spremstva; v Zakonu o mednarodni zaščiti, ki ureja pravice in dolžnosti prosilcev za mednarodno
zaščito in beguncev (vključno z osebami s statusom subsidiarne zaščite), ter v Zakonu o začasni
zaščiti razseljenih oseb. Temeljni zakon, ki ureja institut skrbništva (za mladoletne državljane in
mladoletne tujce), je Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, ki določa, da se mladoletni
osebi, ki nima staršev ali za katero starši ne skrbijo, dodeli skrbnik, ki ga določi center za socialno
delo.24 Poseben zakon o skrbništvu, ki bi se nanašal izključno na otroke brez spremstva, v Sloveniji
ne obstaja.
V Sloveniji se za označevanje skrbnikov uporabljajo različni izrazi, ki se razlikujejo glede na
postopek, v katerega je vključen otrok brez spremstva. Pred postopkom ‘odstranitve’ otroka brez
spremstva, ki v skladu z zakonodajo v Sloveniji biva nezakonito, mora policija takoj obvestiti center
za socialno delo, ta pa mora otroku nemudoma dodeliti skrbnika za posebni primer.25 Otrokom
brez spremstva, ki zaprosijo za azil,26 se nemudoma dodeli zakoniti zastopnik,27 otrokom, ki po
zaključenem azilnem postopku pridobijo mednarodno zaščito, pa se dodeli skrbnik v običajnem
pomenu besede.28

Opis organizacij, ki izvajajo skrbništvo
Skrbništvo za otroke brez spremstva v Sloveniji zagotavlja Slovenska filantropija, nevladna
organizacija, ki svojo vlogo opravlja v okviru programa Migracije29 že od leta 2001, in trije centri za
socialno delo.
Zaposleni na Slovenski filantropiji in prostovoljci Slovenske filantropije so izvajali oz. izvajajo
skrbništvo: za otroke brez spremstva, ki so nastanjeni v Centru za tujce, in ki so s strani države
in glede na zakonodajo obravnavani kot ‘nezakoniti priseljenci’30 (od leta 2003); za otroke
brez spremstva, ki zaprosijo za azil, in za otroke brez spremstva, ki so pridobili status osebe z
mednarodno zaščito v Republiki Sloveniji (status begunca ali subsidiarno zaščito) (od leta 2001).
Slovenska filantropija je edina organizacija v Sloveniji, ki sistematično zagotavlja pomoč in zaščito
otrokom brez spremstva.
Od leta 2003 je bila Slovenska filantropija edina organizacija, ki je zagotavljala skrbnike za otroke
brez spremstva, ki so vstopili v državo nezakonito in so bili nastanjeni v Centru za tujce. Leta 2012,
ko je začel veljati Protokol o sodelovanju med centri za socialno delo in policijo pri izvajanju pomoči
mladoletnim tujcem brez spremstva po Zakonu o tujcih, je skrbniška funkcija nad temi otroki
postala odgovornost krajevno pristojnega centra za socialno delo.31 Od takrat Slovenska filantropija
ne zagotavlja več skrbništva za to skupino otrok brez spremstva.
24 201. člen Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, št. 69/2004.
25 Prvi odstavek 82. člena Zakona o tujcih, št. 50/2011.
26 V začetku leta 2008 je bil Zakon o azilu nadomeščen z Zakonom o mednarodni zaščiti, ki je na tem področju uvedel tudi novo
terminologijo. Namesto izraza »prosilec za azil« je vpeljal izraz »prosilec za mednarodno zaščito«. Mi bomo v nadaljevanju poročila
uporabljali izraz »prosilec za azil« in ne »prosilec za mednarodno zaščito«. Izraz »mednarodna zaščita« bo uporabljen samo pri
navajanju pravnih predpisov in zakonov ali pri navajanju drugih avtorjev.
27 Člen 16a Zakona o mednarodni zaščiti, št. 11/2011.
28 Kot lahko opazimo, terminologija v različnih zakonih obstoječega sistema ni usklajena, zato so otrokom brez spremstva z
različnimi statusi dodeljeni skrbniki z različnimi nalogami in obveznostmi. V tej oceni stanja v državi je največkrat uporabljen izraz
»skrbnik« ter se nanaša na naloge in obveznosti osebe v vlogi skrbnika na splošno, ne glede na otrokov status. Drugačna ali posebna
terminologija je uporabljena samo pri navajanju dokumentov in raziskav, ki uporabljajo druge izraze.
29 V začetku leta 2013 je Slovenska filantropija preimenovala ‘Center za psihosocialno pomoč beguncem’ v ‘program Migracije’, ker
je začela organizacija delati na več projektih, ki pokrivajo tudi druge ranljive skupin migrantov (npr. delavci migranti).
30 Od leta 2012 Slovenska filantropija ne izvaja več skrbništva za to skupino otrok brez spremstva, čeprav od takrat včasih nudi
podporo centru za socialno delo.
31 V obstoječi praksi je to Center za socialno delo Postojna.
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V marcu 2011 so predstavniki Slovenske filantropije začasno nehali izvajati skrbništvo za novo
prispele otroke brez spremstva, ki so zaprosili za azil. Ta odločitev je bila sprejeta z namenom,
da se (ponovno) opozori državo, da je obstoječi sistem oskrbe in obravnave otrok brez spremstva
neprimeren, in da so na tem področju nujno potrebne spremembe. Slovenska filantropija se je
spopadala tudi s pomanjkanjem zmogljivosti zaradi povečanega števila v Slovenijo prispelih
otrok brez spremstva, ki so zaprosili za azil, in s pomanjkanjem finančne podpore. Potem ko so
predstavniki Slovenske filantropije sprejeli odločitev, da opustijo prakso skrbništva, je izvajanje
skrbništev za te otroke prevzel krajevno pristojni center za socialno delo.32 Trenutno skrbništvo za
otroke brez spremstva, ki zaprosijo za azil, izvajata tako Slovenska filantropija kot tudi pristojni
center za socialno delo. Slovenska filantropija je ponovno začela izvajati skrbništvo, saj so opazili, da
je razlika v stopnji zaščite otrok brez spremstva, če skrbništvo izvaja center za socialno delo kot javni
zavod (v primerjavi s skrbništvom, ki ga izvaja nevladna organizacija). Od februarja 2012, ko je začela
Slovenska filantropija ponovno izvajati skrbništvo za otroke brez spremstva, ki zaprosijo za azil, ni
bila za organizacijo realizirana nobena izboljšava ali finančno nadomestilo.
Skrbništvo za otroke brez spremstva, ki so pridobili mednarodno zaščito, dandanes izvajata isti
organizaciji, čeprav je v zadnjih letih krajevno pooblaščeni center za socialno delo33 to funkcijo
opravljal le nekajkrat.

Imenovanje skrbnika
Ko otrok brez spremstva vstopi v Republiko Slovenijo (v nadaljevanju Slovenija), organi obvestijo
krajevno pristojni center za socialno delo, ki imenuje skrbnika za otroka brez spremstva.
Imenovanje skrbnika in njegove odgovornosti so odvisne od pravnega postopka, v katerem je otrok
brez spremstva. Otroci brez spremstva imajo lahko v Sloveniji različne vrste statusov ali se lahko
obravnavajo kot: ‘nezakoniti priseljenci’, prosilci za azil, osebe z mednarodno zaščito in razseljene
osebe z začasno zaščito.34
V primerih, ko otrok brez spremstva vstopi v državo nezakonito in se ga nastani v Centru za tujce v
Postojni,35 mora policija v Centru za tujce o tem obvestiti pristojni center za socialno delo, ki mora po
uradni dolžnosti takoj imenovati skrbnika (skrbnika za posebni primer) za otroka brez spremstva.
Pristojni center v teh primerih je Center za socialno delo Postojna, ki izdaja odločbe o imenovanju
skrbnikov.36 V preteklosti je Center za socialno delo Postojna skoraj v vseh primerih otrok brez
spremstva, ki so bili nastanjeni v Centru za tujce, kot skrbnika imenoval Slovensko filantropijo
(predstavnik Centra za socialno delo Postojna je obvestil Slovensko filantropijo o prisotnosti otroka
brez spremstva v Centru za tujce). V zadnjem letu in pol je Center za socialno delo Postojna za
skrbnika dodeljeval svojega predstavnika.
Primeri, v katerih je bila kot skrbnica imenovana Slovenska filantropija, je Center za socialno delo
Postojna pripravil pisno odločbo, s katero se je imenovalo skrbnika, in ko je bilo to storjeno, je
skrbnik prevzel pisno odločbo in jo odnesel v Center za tujce, kjer sta jo podpisala skrbnik in otrok
brez spremstva.37
Otroke brez spremstva se seznani in se jim razloži, kaj ta pisna odločba pomeni, a praksa kaže, da
pogosto ne razumejo prejete informacije.

32 (Former) Unaccompanied Minor Asylum Seekers – Overview of Protection, Assistance, Good Practices and Key Gaps, poročilo o
oceni stanja v državi: Slovenija, Slovenska filantropija, 2011, str. 13.
V obstoječi praksi je to Center za socialno delo Ljubljana Vič-Rudnik.
33 V obstoječi praksi je to Center za socialno delo Moste-Polje.
34 Closing a Protection Gap, nacionalno poročilo 2010–2011, Slovenska filantropija, str. 15.
35 Center za tujce v Postojni je edini nastanitveni objekt v Sloveniji, v katerem bivajo osebe, kategorizirane kot ‘nezakoniti
priseljenci’. Otroke brez spremstva, ki so v državo vstopili nezakonito, policija začasno nastani v posebnem oddelku Centra za tujce,
ki je zadolžen za mladoletne osebe. Center za tujce je objekt za pridržanje, v katerem je gibanje pridržanih oseb de facto omejeno –
tujci so v skladu s hišnim redom centra omejeni na prostore centra in njegove okolice.
36 Closing a Protection Gap, nacionalno poročilo 2010–2011, Slovenska filantropija, str. 15.
37 Ibid., str. 15.
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“Pravzaprav, ko sem prišel v Slovenijo, nisem niti vedel, kaj ‘zaprositi za
azil’ pomeni. Vendar ko živiš v kampu in ti ljudje razlagajo, dobiš predstavo:
to pomeni, da ce
ˇ imaš problem v svoji državi, lahko dobiš podporo druge
države, dokler problem ni rešen.”38 Bivši otrok brez spremstva

“Ne razumem postopka, pred tem še nisem bil v tej vrsti postopka.”39
Otrok brez spremstva

Otroci brez spremstva, ki zaprosijo za azil (mednarodno zaščito), so nastanjeni v Azilnem domu v
Ljubljani.40 Po Zakonu o mednarodni zaščiti mora biti vsem otrokom brez spremstva pred začetkom
postopka mednarodne zaščite dodeljen skrbnik (zakoniti zastopnik).41 Odločba o imenovanju
skrbnika je izdana s strani krajevno pristojnega centra za socialno delo, ki je v obstoječi praksi Center
za socialno delo Ljubljana Vič-Rudnik. Ta center za socialno delo je do marca 2011 v večini primerov
otrok brez spremstva za skrbnika imenoval Slovensko filantropijo, medtem ko od takrat skrbništvo
za večino otrok brez spremstva, ki zaprosijo za azil, center za socialno delo izvaja sam.
Otroci brez spremstva svojega skrbnika spoznajo pred vložitvijo prošnje za azil, ki je ponavadi prvi
ali drugi dan po prihodu v Azilni dom. V praksi je tako, da ko otrok brez spremstva zaprosi za azil v
Centru za tujce, ga običajno premestijo v Azilni dom isti ali naslednji dan, ko je bila vložena formalna
namera za zaprositev za azil. Praksa kaže tudi, da so otroci brez spremstva vložili prošnjo za azil na
isti ali naslednji dan, ko so prispeli v Azilni dom, kjer je prisoten tudi njihov skrbnik.42
Slovenska filantropija si prizadeva, da bi imeli otroci istega skrbnika v vseh pravnih postopkih, tako
da ko jim je priznana mednarodna zaščita, že vedo, kdo je njihov skrbnik. Vendar včasih ni možno
zagotoviti, da bi imel otrok istega skrbnika v azilnem postopku, in ko pridobi mednarodno zaščito,
saj je število skrbnikov zelo majhno in imajo omejene zmogljivosti.
O številu skrbnikov v Sloveniji ni natančnih podatkov, še posebej pa ni natančnih podatkov o številu
skrbnikov, ki so dodeljeni otrokom brez spremstva na mejnih prehodih. Poleg nepoznanih podatkov
za slednje skrbnike je v času pisanja tega poročila sedem skrbnikov izvajalo skrbništvo za otroke
brez spremstva, ki so nastanjeni v Centru za tujce, in za otroke brez spremstva, ki so zaprosili za azil
(ena skrbnica je predstavnica Slovenske filantropije, šest skrbnikov pa dela za dva različna krajevno
pristojna centra za socialno delo43), in štirje skrbniki, ki izvajajo skrbništvo za otroke brez spremstva
z mednarodno zaščito (dve skrbnici sta predstavnici Slovenske filantropije, drugi dve pa delata za
krajevno pristojni center za socialno delo).
Skrbnik je imenovan, ne da bi imel otrok brez spremstva pri tem kaj besede, skrbniški sistem v
Sloveniji namreč ne dovoljuje, da bi si otroci brez spremstva skrbnika izbirali sami. Delno je to
povezano tudi z dejstvom, da je število skrbnikov zelo majhno.

38 Closing a Protection Gap, nacionalno poročilo 2010–2011, Slovenska filantropija, str. 56.
39 (Former) Unaccompanied Minor Asylum Seekers – Overview of Protection, Assistance, Good Practices and Key Gaps, poročilo o
oceni stanja v državi: Slovenija, Slovenska filantropija, 2011, str. 11.
40 Azilni dom, ki je odprta institucija, se nahaja v Ljubljani in je edini objekt za tiste, ki zaprosijo za azil. Azilni dom je razdeljen
na pet oddelkov: oddelek za mladoletnike brez spremstva, oddelek za samske ženske, oddelek za osebe s posebnimi potrebami,
oddelek za samske moške in oddelek za družine.
41 1.odstavek 16. člena Zakona o mednarodni zaščiti, št. 11/2011.
42 Closing a Protection Gap, nacionalno poročilo 2010–2011, Slovenska filantropija, str. 15.
43 Center za socialno delo Postojna izvaja skrbništvo za otroke brez spremstva, ki so nastanjeni v Centru za tujce, in Center za
socialno delo Ljubljana Vič-Rudnik izvaja skrbništvo za otroke brez spremstva, ki zaprosijo za azil.
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“Nisem imel izbire – prišla je in me obiskala v Postojni [v Centru za tujce] in
rekla, da je moja skrbnica. Ampak ne mislim, da je zelo pomembno izbrati
skrbnika, to me ne zanima.”44 Otrok brez spremstva

ˇ me vprašate, koga bi si želel za svojega skrbnika … mogoce
“Ce
ˇ bi se pocutil
ˇ
bolj varnega z nekom, ki prihaja iz iste države kot jaz. Glede starosti ne bi
imel kaj dosti izbire, a mogoce
ˇ bi imel veliko vecˇ zaupanja, ker bi bil iz iste
45
države kot jaz.” Bivši otrok brez spremstva

Obstoječa praksa kaže, da je skrbnik vsakemu otroku brez spremstva imenovan kmalu po otrokovi
nastanitvi v Centru za tujce ali v Azilnem domu.46 O imenovanju skrbnikov otrokom brez spremstva
v postopkih na mejah ni mogoče veliko reči, ker te informacije ni mogoče dobiti. V Sloveniji ni
čakalne liste za otroke brez spremstva, ki potrebujejo skrbnika.

Odgovornosti in naloge skrbnika
Ko se otroke brez spremstva obravnava kot ‘nezakonite priseljence’ in so ti nastanjeni v Centru
za tujce, so odgovornosti in naloge skrbnika za posebni primer, v skladu z Zakonom o zakonski
zvezi in družinskih razmerjih,47 določene v pisni odločbi, ki jo pripravi pristojni center za socialno
delo. Te odgovornosti in naloge so: zaščita otrokovih pravic in koristi, zagotavljanje informacij v
zvezi s postopki, nudenje nasvetov otroku, pomoč pri iskanju možnosti in rešitev, ki so v otrokovo
največjo korist, zastopanje v pravnih zadevah48 (tj. pisanje izjave o otrokovi nameri, da zaprosi za
mednarodno zaščito/azil49) itd.
Skrbnik otroka brez spremstva, ki je nastanjen v Centru za tujce, je, v dogovoru s centrom za socialno
delo, dolžan sprejeti ukrepe, ki so potrebni za zaščito otrokove osebnosti, pravic in koristi. Ko je
postopek, v katerem je otrok, zaključen, je skrbnik dolžan centru za socialno delo poročati o svojih
skrbniških dejavnostih.50
Ko je za skrbnika imenovan predstavnik Slovenske filantropije, je vloga centra za socialno delo zgolj
formalna, kar pomeni, da izda odločbo o imenovanju skrbnika in ne sodeluje pri iskanju dolgoročnih
rešitev za otroka, kar je torej prepuščeno skrbniku.51 V primerih, ko je za skrbnika imenovan
predstavnik centra za socialno delo, pa ta sodeluje tudi pri iskanju dolgoročne rešitve za otroka.

44 Closing a Protection Gap, nacionalno poročilo 2010–2011, Slovenska filantropija, str. 17.
45 Ibid., str. 17.
46 Ibid., str. 47–48.
47 215. člen Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, št. 69/2004.
48 Informacije iz pisne odločbe Centra za socialno delo v Postojni.
49 V primerih, ko otroci brez spremstva zaprosijo za azil med bivanjem v Centru za tujce, namero za vložitev prošnje za tako
zaščito v njihovem imenu dejansko poda njihov skrbnik. V preteklosti so otroci brez spremstva, ki so zaprosili za azil že na
policijski postaji, formalno namero podali sami, odkar je bil leta 2012 podpisan Protokol o sodelovanju med centri za socialno delo
in policijo pri izvajanju pomoči mladoletnim tujcem brez spremstva po Zakonu o tujcih, pa jim mora krajevno pristojni center za
socialno delo, ki imenuje strokovnega delavca za otrokovega skrbnika, pri zaprositvi za azil pomagati.
50 V Sloveniji lahko otroci, nastanjeni v Centru za tujce, zaprosijo za azil, se vrnejo v državo izvora, ali združijo s svojimi sorodniki
v neki drugi državi.
51 Politike sprejema, vračanja in integracije ter število mladoletnikov brez spremstva v Republiki Sloveniji, Slovenska filantropija in
Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC, 2009, str. 18.
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Medtem ko Zakon o mednarodni zaščiti iz leta 2008 predpisuje, da se skrbnik (zakoniti zastopnik)
imenuje le za zastopanje otroka brez spremstva v postopku mednarodne zaščite, in da ščiti otrokove
koristi, je sprememba tega zakona, ki je začela veljati decembra 2010, razširila odgovornosti
skrbnika.52 Vzporedno z zahtevo po obveznem usposabljanju za skrbnike otrok brez spremstva, ki
zaprosijo za azil, je sprememba razširila tudi naloge skrbnika za zastopanje na področjih varovanja
zdravja, izobraževanja, varovanja premoženjskih pravic in koristi.53 Vendar pa se obveznega
usposabljanja za skrbnike nikoli ni izvedlo, prav tako pa se ni izvajalo razširjenih nalog skrbnikov.
Naloge skrbnika, ki je pooblaščen za zastopanje otrok brez spremstva v postopku mednarodne
zaščite, vključujejo: zagotavljanje informacij v zvezi s postopkom mednarodne zaščite, priprave na
razgovor, prisotnost in podporo na razgovorih, spremljanje postopka, kontaktiranje odločevalcev,
sodelovanje s pravnimi zastopniki, pomoč pri pridobivanju dokumentov in vzpostavljanju stika z
družino itd. V praksi se otroci brez spremstva prav tako na svoje skrbnike pogosto obrnejo za druge
zadeve, kot so zdravstvene in psihosocialne težave, nastanitev, hrana v Azilnem domu, prostočasne
dejavnosti in šola.
Odgovornosti in naloge skrbnikov otrok brez spremstva s statusom begunca ali subsidiarno zaščito
so širše v primerjavi z odgovornostmi in nalogami skrbnikov otrok brez spremstva, ki so prosilci za
azil, in otrok brez spremstva, ki so s strani države obravnavani kot ‘nezakoniti priseljenci’. Po Zakonu
o zakonski zvezi in družinskih razmerjih je skrbnik 54 dolžan za otroka skrbeti kot starš.55 Vendar pa
skrbnik ni dolžan vzdrževati otroka in od skrbnika se ne pričakuje, da bo otrok živel z njim.56
Odgovornosti in naloge skrbnikov otrok, ki so pridobili status mednarodne zaščite, so varovanje
in razvoj otrokove osebne integritete, ki se uresničuje z oskrbo, zdravljenjem in usposabljanjem
za samostojno življenje in nadalje skozi zaščito premoženjskih sredstev, pravic in koristi otroka.57
Skrbnik mora zagotoviti, da ima otrok primerno oskrbo, nastanitev, izobraževanje, jezikovno
podporo in zdravstveno oskrbo.58 Skrbnik se mora o vseh pomembnih odločitvah posvetovati
z otrokom.59 Otrok, ki je starejši od 15 let, skrbi za svoje pravne posle sam, čeprav je za pravno
veljavnost teh zadev potrebna odobritev njegovega skrbnika ali centra za socialno delo.60

52 Zakon je bil spremenjen na pobudo predstavnikov Ministrstva za notranje zadeve in nevladnih organizacij, ker so bile pred
tem naloge in odgovornosti skrbnika zelo omejene in so otroci brez spremstva potrebovali osebo, ki bi jih zastopala tudi na drugih
področjih in ne le v postopku mednarodne zaščite.
(Former) Unaccompanied Minor Asylum Seekers – Overview of Protection, Assistance, Good Practices and Key Gaps, poročilo o
oceni stanja v državi: Slovenija, Slovenska filantropija, 2011, str. 15.
53 4. odstavek 16. člena Zakona o mednarodni zaščiti, št. 11/2011.
54 Pristojni center za socialno delo otroku brez spremstva s statusom begunca ali subsidiarno zaščito imenuje skrbnika v
običajnem pomenu besede.
55 202. člen Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, št. 69/2004.
56 V tem poročilu se moški spol uporablja za slovnične namene, vendar se ta oblika nanaša na oba spola. Določen slovnični spol se
uporablja le, če gre za sklice na spol določene osebe (otrok brez spremstva ali skrbnik). Navajanje zgolj moškega spola se uporablja
samo za namene bralcu prijaznega besedila in na noben način ne diskriminira ženskega spola.
57 Ibid., 178. člen.
58 Ibid., 3. odstavek 194. člena.
59 Ibid., 178. člen.
60 Ibid., 203. člen. Dokler otrok ne dopolni 18 let mora skrbnik kot odgovorna oseba odobriti otrokove odločitve, da so te priznane
kot veljavne, čeprav zakon priznava pravico otroka, da zadeve ureja sam. To pomeni omejevanje samostojnosti otroka, ko gre za
ravnanje z njegovimi pravnimi zadevami.

Izvajanje temeljnih standardov za skrbnike otrok brez spremstva v Evropi - Porocilo o oceni stanja v državi: Slovenija

21

Skrbnik mora poročati centru za socialno delo o svojih skrbniških dejavnostih enkrat letno, pa tudi
kadarkoli na zahtevo centra za socialno delo.61 Funkcija skrbništva v Sloveniji je prostovoljna in
častna.62 Finančna sredstva, ki jih za programe Slovenske filantropije zagotavlja država, zadoščajo le
za reševanje akutnih problemov, vendar ne zadostujejo za razvoj potrebnih programov63 in iskanje
sistemskih rešitev.64 Predstavniki centra za socialno delo izvajajo skrbništvo kot del svojih delovnih
obveznosti in, tako kot skrbniki znotraj Slovenske filantropije, niso posebej plačani za opravljanje te
funkcije.
Skrbništvo se uradno konča, ko mladoletna oseba dopolni 18 let, ko mladoletna oseba sklene
zakonsko zvezo, ko je posvojena, ko mladoletna oseba postane roditelj in ji je popolna pravna
sposobnost priznana z odločbo sodišča.65 Vendar pa v praksi, čeprav se bivše otroke brez spremstva
obravnava kot odrasle osebe, ti še vedno prejemajo veliko podpore (nekdanjih) skrbnikov in drugih
predstavnikov Slovenske filantropije, predvsem zato, ker se njihov položaj bistveno ne spremeni, ko
dopolnijo starost 18 let.66 Skrbniki iz centrov za socialno delo z otrokom brez spremstva po tem, ko
dopolni 18 let, ne vzdržujejo več stika.

“Ne bi rekel, da se je res kaj spremenilo, nicˇ kaj posebnega se ni zgodilo.
Postal sem odgovoren sam zase, a sem še naprej dobival podporo osebe, ki
je bila moj skrbnica. Še vedno sem se obrnil nanjo za nasvet, idejo in druge
stvari.”67 Bivši otrok brez spremstva

Kot je bilo ugotovljeno v prvi študiji Closing a Protection Gap, večina vprašanih (bivših) otrok brez
spremstva s težavo opiše vlogo skrbnika, vendar je večina izrazila jasno potrebo po širši vlogi njihovih
skrbnikov, kot je opredeljena z zakonom in drugimi predpisi. Nekateri otroci želijo, da bi lahko
skrbnik storil več za njih, predvsem z vidika urejanja možnosti šolanja in jezikovnih tečajev, medtem
ko veliko število otrok poudarja pomanjkljiv pravni sistem, ki omejuje njihove pravice (omejene
možnosti za obiskovanje šole, odsotnost ustreznih programov, skrbniki z omejenimi pooblastili in
odgovornostmi, dolgotrajni azilni postopki ...). Nekateri otroci se zato zavedajo, da je skrbnik omejen
v svojem zagotavljanju pomoči.68
Študija (Former) Unaccompanied Minor Asylum Seekers – Overview of Protection, Assistance, Good
Practices and Key Gaps je poročala, da skrbniki upoštevajo mnenja in stališča otrok, se z njimi
posvetujejo in jim svetujejo. Prav tako jim pomagajo pri vzpostavljanju stikov z družinami, njihovem
iskanju in združitvi. V skladu z obstoječimi (zelo omejenimi) možnostmi, skrbniki poskušajo
zagotoviti ustrezno oskrbo, nastanitev, izobraževanje, jezikovno izobraževanje in zdravstveno
varstvo. Nekateri skrbniki iz zgoraj navedene študije so poročali, da otroci brez spremstva pogosto
pričakujejo od njih več, kot predvidevajo pooblastila oz. je v njihovi moči.69

61 Iz odločbe, izdane s strani Centra za socialno delo Ljubljana Vič-Rudnik.
62 179. člen Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, št. 69/2004.
63 Slovenska filantropija bi želela razviti program, s katerim bi otrokom brez spremstva zagotavljali celostno psihosocialno in
drugo oskrbo ter varstvo, primerno nastanitev, izobraževanje in zdravstveno varstvo, in s pomočjo katerega bi bili vsi akterji, ki so
vključeni v njihovo obravnavo, usposobljeni za delo z njimi.
64 (Former) Unaccompanied Minor Asylum Seekers – Overview of Protection, Assistance, Good Practices and Key Gaps, poročilo o
oceni stanja v državi: Slovenija, Slovenska filantropija, 2011, str. 44.
V obstoječi praksi je to Center za socialno delo Vič-Rudnik.
65 205. člen Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, št. 69/2004.
66 Closing a Protection Gap, nacionalno poročilo 2010–2011, Slovenska filantropija, str. 37.
67 (Former) Unaccompanied Minor Asylum Seekers – Overview of Protection, Assistance, Good Practices and Key Gaps, poročilo o
oceni stanja v državi: Slovenija, Slovenska filantropija, 2011, str. 16.
68 Closing a Protection Gap, nacionalno poročilo 2010–2011, Slovenska filantropija, str. 23.
69 (Former) Unaccompanied Minor Asylum Seekers – Overview of Protection, Assistance, Good Practices and Key Gaps, poročilo o
oceni stanja v državi: Slovenija, Slovenska filantropija, 2011, str. 14.
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“Mislim, da nekateri otroci razumejo tukajšnjo realnost in razumejo, da kot
skrbnica skušam pomagati po svojih najboljših moceh.
ˇ Vendar pa obstajajo
tudi otroci, ki tudi po vecˇ mesecih ne razumejo in še vedno mislijo, da kot
skrbnica … Bila sem skrbnica nekega fanta, ki je bil tu že vecˇ mesecev in
je kljub temu še vedno mislil, da sem jaz ta, ki bo odlocala
o njegovi prošnji
ˇ
za azil. Opazila sem, da se to pomanjkanje razumevanja sistema in vloge
skrbnika pogosteje zgodi pri fantih iz Afganistana. Poleg tega lahko pride
tudi do ponavljajocih
ˇ obtožb in te situacije so lahko zelo stresne. Zelo težko
ˇ
ˇ in da ne moreš storiti
je razložiti otroku, da pocneš
vse, kar je v tvoji moci,
vecˇ kot to. Tako da ja, so razlicna
Mnogi pricakujejo,
da boste
ˇ pricakovanja.
ˇ
ˇ
tisti, ki jim bo zagotovil vse, kar potrebujejo, kar je zelo težko.”70 Skrbnica

Izobrazba, status in usposabljanje skrbnikov
Da nekdo postane skrbnik, ne potrebuje posebne izobrazbe ali diplome. V študiji Closing a
Protection Gap nihče od vprašanih skrbnikov ali drugih strokovnjakov, ki delajo z otroki brez
spremstva, uradni izobrazbi skrbnikov ni pripisal pomembnosti. Vsi so menili, da diploma neke
fakultete ne sme biti pogoj za to, da nekdo postane skrbnik in da “diploma ničesar ne zagotavlja”.71

“Ne zdi se mi, da je vrsta izobrazbe, ki jo ima skrbnik, pomembna. Zdi se mi,
da je lahko nekdo dober skrbnik ne glede na to, ali je socialni delavec ali
pravnik ali nekdo z diplomo na nekem drugem podrocju.
ˇ Edina stvar, ki šteje,
je, da skrbnik ima in razvija znanja in spretnosti na obeh podrocjih,
ˇ tako
pravnih in socialnih, saj sta obe pomembni.”72 Skrbnica

Novela Zakona o mednarodni zaščiti iz marca 2011 je uvedla določbo obveznega usposabljanja
skrbnikov (zakonitih zastopnikov), ki izvajajo skrbništva za otroke brez spremstva, ki zaprosijo za
azil.73 Zakon je predpisal, da začne usposabljanja izvajati Skupnost centrov za socialno delo Slovenije
v enem letu po uveljavitvi zakona, vendar usposabljanja še vedno niso bila zagotovljena.74
Kot je bilo ugotovljeno v prvi študiji Closing a Protection Gap, se skrbniki in drugi predstavniki
Slovenske filantropije, ki so vključeni v obravnavo otrok brez spremstva, udeležujejo usposabljanj,
ki jih organizira Slovenska filantropija,75 in tudi drugih. V preteklosti so se udeležili tečajev o
azilnih postopkih, obravnavanju otrok brez spremstva, družinski mediaciji, nasilju v družini, delu z
odvisniki in mladino z manj priložnostmi.76 Vprašani skrbniki in drugi strokovnjaki so usposabljanja
šteli za zelo pomembna. Poudarili so, da skrbnikom pomagajo pri zagotavljanju ustrezne podpore in
svetovanju otrokom, usmerjajo pa jih tudi k večjemu upoštevanju načela otrokove največje koristi.
Četudi so skrbniki izrazili, da imajo dovolj znanja o migracijskih postopkih in otrokovih pravicah, so
izpostavili potrebo po dodatnih izobraževanjih za delo z otroki brez spremstva.

70 Closing a Protection Gap, nacionalno poročilo 2010–2011, Slovenska filantropija, str. 24.
71 Ibid., str. 26.
72 Ibid., str. 26.
73 3. odstavek 16.a člena Zakona o mednarodni zaščiti, št. 11/2011. Za več informacij glej poglavje Premiki na področju skrbništva in
migracij.
74 Zakasnitev je bila v začetku utemeljena s tem, da naj bi Ministrstvo za notranje zadeve v sodelovanju z Ministrstvom za
delo, družino in socialne zadeve moralo sprejeti še izvedbeno uredbo, ki bi predpisala podrobnejši način izvajanja zadevnih
usposabljanj. Februarja leta 2012, ko je stopil v veljavo Pravilnik o načinu izvajanju zakonitega zastopanja mladoletnikov brez
spremstva ter načinu zagotavljanja ustrezne nastanitve, oskrbe in obravnave mladoletnikov brez spremstva zunaj azilnega doma
ali njegove izpostave, sta bila program in trajanje usposabljanj natančneje opredeljena (6. in 7. člen). Pred kratkim, v aprilu 2013, je
bil objavljen predlog novega Zakona o mednarodni zaščiti, ki vsebuje določbe za preklic usposabljanj, predvsem zaradi finančnih
razlogov.
75 Slovenska filantropija je edina organizacija, ki organizira izobraževalna usposabljanja za tiste, ki so ali bi radi postali skrbniki za
otroke brez spremstva.
76 Closing a Protection Gap, nacionalno poročilo 2010–2011, Slovenska filantropija, str. 25.
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Dodaten trud je prav tako treba vložiti v senzibiliziranje strokovnjakov, ki z otroki brez spremstva
delajo občasno, vključno z zdravstvenimi delavci in socialnimi delavci na centrih za socialno delo, in
v ozaveščanje širše javnosti.77
ˇ nekomu res želite
“… nekateri niso niti vedeli, kje je moja država. […] Ce
pomagati, ce
ˇ želite nekoga spoznati, ce
ˇ želite nekoga razumeti, bi bilo res
dobro, da pridobite informacije o njegovem ozadju, o tem, kaj se tam [v
otrokovi izvorni državi] dogaja, kako se ljudem tam godi in tako naprej. In
potem ga boste lahko razumeli, ko bo, ne vem, nekaj pocel
ˇ ali se na dolocen
ˇ
nacin
ˇ vedel.”78 Bivši otrok brez spremstva

Čeprav se Slovenska filantropija že leta zavzema za vzpostavitev skrbništva kot profesionalizirane in
plačljive funkcije, saj je postalo jasno, da so naloge in odgovornosti skrbnikov preveč kompleksne in
zahtevne, da bi jih izvajali neplačani posamezniki ali prostovoljci, funkcija skrbništva v Sloveniji še
vedno ostaja neprofesionalizirana, prostovoljna in častna.

Metodologija dela skrbnikov
V Sloveniji ne obstaja uradna ali posebna metodologija s smernicami za delo z otroki brez spremstva,
na katero bi se skrbniki lahko oprli za oceno največje koristi otroka.
Otrokove največje koristi skrbnik oceni na podlagi individualne presoje, po potrebi pa mu pri tem
pomagajo strokovnjaki s Slovenske filantropije. Skrbniki s Slovenske filantropije in nekateri drugi
akterji, ki delajo z otroki brez spremstva, kot so na primer svetovalka za integracijo z Ministrstva
za notranje zadeve in predstavniki Pravno-informacijskega centra nevladnih organizacij – PIC (v
nadaljevanju PIC), sledijo Načelom dobre prakse, Konvenciji ZN o otrokovih pravicah ter Temeljnim
standardom za skrbnike otrok brez spremstva.79

“Najbolj osnovna metoda, ki jo uporabljam kot skrbnica, je pogovor z
otrokom. Skozi pogovor otroku tudi svetujem in mu nudim psihosocialno
podporo. Uporabljam tudi metode zagovorništva, saj zastopam otrokove
pravice in koristi. […] Mislim, da sem z dolgoletnimi izkušnjami razvila
obcutek,
na kaj moram biti pozorna, predvsem v smislu otrokove verbalne in
ˇ
neverbalne komunikacije. Po toliko letih enostavno dobiš obcutek
za stvari,
ˇ
na katere se moraš osredotociti,
ˇ kaj moraš poudariti in kako preveriti, ali
otrok razume, kaj ga sprašuješ.”80 Skrbnica

Za skrb in obravnavo (bivših) otrok brez spremstva ne obstajajo nikakršni nacionalni standardi
oziroma pisno gradivo, na katerega bi se skrbniki ali socialni delavci oziroma drugi relevantni akterji,
ki delajo s temi otroki, lahko oprli – v praksi je posameznik prepuščen metodologiji individualne
presoje.

77 (Former) Unaccompanied Minor Asylum Seekers – Overview of Protection, Assistance, Good Practices and Key Gaps, poročilo o
oceni stanja v državi: Slovenija, Slovenska filantropija, 2011, str. 51.
78 Closing a Protection Gap, nacionalno poročilo 2010–2011, Slovenska filantropija, str. 36.
79 (Former) Unaccompanied Minor Asylum Seekers – Overview of Protection, Assistance, Good Practices and Key Gaps, poročilo o
oceni stanja v državi: Slovenija, Slovenska filantropija, 2011, str. 14.
80 Closing a Protection Gap, nacionalno poročilo 2010–2011, Slovenska filantropija, str. 28.
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Število varovancev na skrbnika
Prvi predpis, ki določa povprečno število varovancev na skrbnika, je Pravilnik o načinu izvajanja
zakonitega zastopanja mladoletnikov brez spremstva ter načinu zagotavljanja ustrezne nastanitve,
oskrbe in obravnave mladoletnikov brez spremstva zunaj azilnega doma oziroma njegove izpostave.
Glede na pravilnik je povprečno število otrok brez spremstva na skrbnika največ pet, v primeru,
da otroku, ki potrebuje zastopanje, ni mogoče zagotoviti skrbnika, lahko en skrbnik izjemoma
istočasno zastopa do osem mladoletnikov.81 V praksi to področje še ni usklajeno s pravilnikom, saj se
število varovancev na skrbnika razlikuje in je odvisno od števila novih prihodov.
Po mnenju vprašanih otrok in odraslih, ki so sodelovali v prvi raziskavi Closing a Protection Gap,
naj bi skrbnik skrbel za enega do tri otroke. Le en otrok je menil, da lahko skrbnik prevzame deset
ali celo petnajst otrok. Prevladovalo pa je mnenje »en otrok na skrbnika«. Na ta način skrbnik lahko
otroku posveti več svojega časa (upoštevati je potrebno dejstvo, da skrbnik svoje naloge opravlja
prostovoljno). Nekateri odrasli in en bivši otrok brez spremstva so poudarili, da se morajo skrbniki,
ki želijo zagotoviti primerno podporo in zaščititi otrokove koristi, soočiti s številnimi preprekami v
obstoječem sistemu.82
Zaradi kompleksnosti dela z otroki brez spremstva in pomanjkljivih smernic, ki bi urejale to
področje, mora biti število varovancev na skrbnika primerno in obvladljivo.
ˇ bi bil sistem drugacen
“Ce
ˇ in bi nam omogocal,
ˇ da bi za te otroke res
lahko nekaj storili, potem bi z veseljem skrbela za vecˇ otrok. A v sedanjih
razmerah pridejo k nam in imajo tisocˇ in eno željo, mislim to so povsem
realisticne
ˇ želje, a samo po sebi ne moremo veliko storiti. Zato raje skrbim
ˇ bi bile razmere in sistem normalen, bi si vsekakor
samo za enega otroka. Ce
želela skrbeti za vecˇ otrok.”83 Skrbnica

Spremljanje dela skrbnikov in njihova odgovornost
Za spremljanje izvajanja skrbništva v Sloveniji ni nikakršnih zakonskih okvirjev.
V preteklosti je izvajanje skrbništva in drugih oblik pomoči v Sloveniji prek svojih partnerjev, ki so
bili v tistem času Slovenska filantropija in PIC, spremljal in nadzoroval Urad visokega komisarja ZN
za begunce (UNHCR). Urad je dejavnosti izvajal do svoje ukinitve v Sloveniji maja 2006.84
Nevladni organizaciji, Slovenska filantropija in PIC, sta preko svojih programov nadaljevali s
spremljanjem in nadzorovanjem področja zaščite in nudenja podpore otrokom brez spremstva.
Centri za socialno delo kot javne ustanove v okviru Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in
enake možnosti imajo, v skladu z zakonodajo, javno pooblastilo za imenovanje in ocenjevanje dela
skrbnikov. V praksi je vloga centra pri imenovanju skrbnika iz posamezne organizacije le formalnost.
Sicer izda odločbo o imenovanju skrbnika, vendar ne sodeluje pri iskanju dolgoročnih rešitev v
posameznih primerih otrok brez spremstva. V primerih, ko je za skrbnika imenovan predstavnik
centra za socialno delo, le-ta sodeluje tudi pri iskanju dolgoročnih rešitev za otroka.
Prav tako ne moremo trditi, da je spremljanje skrbniških dejavnosti s pomočjo letnih poročil, ki jih
skrbniki predložijo centru za socialno delo, učinkovito; to je v praksi le mehanizem nadzora nad
skrbnikom.

81 5. odstavek 2. člena Pravilnika o načinu izvajanja zakonitega zastopanja mladoletnikov brez spremstva ter načinu zagotavljanja
ustrezne nastanitve, oskrbe in obravnave mladoletnikov brez spremstva zunaj azilnega doma ali njegove izpostave, št. 6/2012.
82 Closing a Protection Gap, nacionalno poročilo 2010–2011, Slovenska filantropija, str. 39.
83 Ibid., str. 39.
84 Practices and Challenges Confronting Separated Children and Professionals in Slovenia, teoretična raziskava 2010, Slovenska
filantropija, str. 13.

Izvajanje temeljnih standardov za skrbnike otrok brez spremstva v Evropi - Porocilo o oceni stanja v državi: Slovenija

25

Delo predstavnikov Slovenske filantropije lahko neodvisno spremlja in nadzoruje pristojni center za
socialno delo, a v primeru skrbnikov, ki prihajajo s centrov za socialno delo, se lahko pojavi konflikt
interesov, zato ne zadošča, da organizacija, ki določi kot skrbnika enega od svojih zaposlenih,
njegovo delo tudi nadzoruje. V praksi otroci nimajo možnosti, da bi prispevali k ocenjevanju dela
svojih skrbnikov. Prav tako ni nikakršnih razlik v spremljanju in nadzorovanju dela skrbnikov
slovenskih otrok, ki so v izven-družinskem varstvu, in dela skrbnikov otrok brez spremstva, saj
skrbništvo kot tako nima razvitih mehanizmov spremljanja in ocenjevanja.
Razmere na področju spremljanja in nadzorovanja dela skrbnikov so v Sloveniji zelo zaskrbljujoče,
saj je poleg nizkega števila akterjev v dejavnost vključenih tudi premalo organizacij, tako vladnih kot
nevladnih. Večje število akterjev in organizacij bi prispevalo k nadaljnjemu razvoju mehanizmov
spremljanja in ocenjevanja.85
Med letoma 2007 in 2012 je bilo izvedenih nekaj neodvisnih raziskav na področju otrok brez
spremstva v Sloveniji.86 Raziskave sicer lahko predstavljajo določene mehanizme spremljanja in
ocenjevanja pomanjkljivosti in dobrih praks, vendar jih ne moremo obravnavati kot zadovoljiv organ
za nadzorovanje dela akterjev in dejavnosti, ki zadevajo te otroke.
Eden izmed najpomembnejših izsledkov raziskav je zagotovo ugotovitev, da država ni uvedla
posebnih mehanizmov za zaščito in skrb za otroke brez spremstva, in zato reševanje težav in
problemov, s katerimi se ti otroci soočajo, ni sistemsko, temveč poteka na podlagi individualne
presoje in je odvisno od posameznega skrbnika oziroma drugih akterjev.

85 Ibid., str. 45.
86 Leta 2007 je Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Univerza na Primorskem, izvedla raziskavo The Risk Group of
Unaccompanied Minors: Protection Measures in an Enlarged European Union, medtem ko je vse ostale izvedla Slovenska filantropija
kot sledi: leta 2009, Politike sprejema, vračanja in integracije ter število mladoletnikov brez spremstva v Republiki Sloveniji (v
sodelovanju s PIC); leta 2010, Practices and Challenges Confronting Separated Children and Professionals in Slovenia in Closing a
Protection Gap; leta 2011, (Former) Unaccompanied Minor Asylum Seekers – Overview of Protection, Assistance, Good Practices
and Key Gaps, Country Assessment Report Slovenia; in leta 2012, Improving the Quality of Unaccompanied Minor Asylum Seekers´
Guardianship and Care in Central European Countries.
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7

OCENA TEMELJNIH STANDARDOV ZA SKRBNIKE OTROK 		
BREZ SPREMSTVA GLEDE NA NACIONALNI KONTEKST

Standard 1

ˇ in
Skrbnik se zavzema, da se vse odlocitve
sprejmejo v najvecjo
ˇ
ˇ korist otroka s ciljem njegove zašcite
razvoja.

Kazalniki:
Skrbnik:
A)

B)
C)
D)
E)

Oceni najboljše koristi otroka, na primer pred sprejemanjem odločitev o:
• zakonskih postopkih,
• izbiri odvetnika,
• prebivanju in nastanitvi,
• izobraževanju,
• (zdravstveni) oskrbi,
• prostočasnih dejavnostih,
• drugi podpori.
Poskrbi, da ocena najboljših koristi otroka temelji na stališčih in mnenjih otroka ter na
individualnih okoliščinah.
Pri odločitvah, ki vplivajo na otroka, v proces ugotavljanja otrokovih najboljših koristi
vključi vse zadevne akterje, da tako zagotovi multidisciplinarni pristop.
Izogiba se konfliktu interesov v zvezi z otrokom in deluje neodvisno od drugih akterjev, ki
odločajo o otrokovi dobrobiti in njegovem statusu.
Redno prilagaja oceno otrokovih najboljših koristi, pri čemer upošteva vsaj:
• otrokovo poreklo ter pretekle izkušnje v izvorni državi in med potovanjem,
• otrokov razvoj,
• družinsko situacijo,
• čas bivanja v državi sprejemnici,
• fazo v postopku pridobivanja dovoljenja za bivanje ali priseljenski status.

Načelo otrokove največje koristi je omenjen le v Zakonu o mednarodni zaščiti, ki določa, da:
“V postopkih, v katerih je prosilec mladoletnik brez spremstva, je treba upoštevati načelo največje
otrokove koristi.”87 in “Pri delu z mladoletnikom brez spremstva s priznano mednarodno zaščito je
treba upoštevati načelo največje otrokove koristi.”88 Vloga skrbnika, kot jo določa zakonodaja, se
razlikuje glede na postopek, ki zadeva posameznega otroka brez spremstva. Odgovornosti in naloge
skrbnika, kot so določene v zakonodaji, se nanašajo na zaščito otrokovih pravic in koristi, ne pa na
njegove največje koristi. Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih skrbništvo nad otroki ureja
na splošno in ne vsebuje ločenega ali drugačnega zakonodajnega opisa vloge skrbnika otrok brez
spremstva in slovenskih otrok.

87 1. odstavek 16. člena Zakona o mednarodni zaščiti, št. 11/2011.
88 1. odstavek 96. člena Zakona o mednarodni zaščiti, št. 11/2011.
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Študija (Former) Unaccompanied Minor Asylum Seekers – Overview of Protection, Assistance, Good
Practices and Key Gaps je pokazala, da po mnenju skrbnikov Slovenske filantropije le-ti v okviru
svojih pristojnosti in nalog vedno delujejo v otrokovo največjo korist,89 vendar zaradi okoliščin
vsakega posameznega mladoletnika to pogosto ni enostavno. Medtem ko je povsem jasno, kaj je v
največjo korist posameznega otroka (na primer, da je otrok vpisan v šolo in se čimprej po prihodu v
Azilni dom začne učiti slovenščine; da postopek pridobivanja mednarodne zaščite ni predolg; da je
poskrbljeno za otrokovo primerno nastanitev itd.), je to pogosto težko doseči, saj skrbniki nimajo
dovolj pristojnosti.
Skrbniki s centra za socialno delo, ki izvajajo skrbništvo za otroke brez spremstva, ki zaprosijo za
azil, so na usposabljanju za skrbnike povedali, da bi bilo idealno slediti načelu otrokove največje
koristi, vendar znotraj obstoječe prakse to ni mogoče, saj se z otrokom dobijo le enkrat, in sicer ko ti
vložijo prošnjo za mednarodno zaščito.
Med usposabljanjem se je izkazalo, da skrbniki k ocenjevanju otrokove največje koristi pristopijo
na različne načine, in sicer glede na institucijo/organizacijo, za katero delajo. Predstavniki enega
centra za socialno delo so povedali, da zaradi majhnega manevrskega prostora, ki ga imajo za delo
z otroki brez spremstva (sicer so imenovani za skrbnike, vendar se z otrokom srečajo le enkrat, ko
le-ti vložijo prošnjo za mednarodno zaščito90) največje koristi otroka sploh ne ocenjujejo. Medtem
ko so predstavniki Slovenske filantropije in drugega centra za socialno delo povedali, da kot skrbniki
s širšimi nalogami in odgovornostmi vedno skušajo oceniti otrokovo največjo korist, ob tem pa
upoštevati tudi otrokova stališča. Načrti delovanja, ki bi jih lahko uporabili pri ocenjevanju otrokove
največje koristi, ne obstajajo, to je prepuščeno individualni presoji skrbnika.91
Skrbniki, ki so sodelovali pri prvi raziskavi Closing a Protection Gap, so svetovanja opravljali
individualno. V pogovorih z otroki so se osredotočali na otrokovo zgodovino in ozadje ter preverili,
katere ukrepe bi lahko sprejeli, da bi kvalitetno zapolnili otrokov prosti čas v skladu s potrebami in
željami otroka. V praksi skrbnik otroka posluša, mu svetuje, zagotavlja informacije in mu pomaga pri
iskanju primernih rešitev. Ugotovljeno je bilo, da skrbnik in otrok pogovore opravljata v zasebnosti
in v varnem okolju. Vprašani skrbniki so izjavili, da pri opravljanju pogovorov upoštevajo otrokovo
starost, spol, kulturno ozadje, stopnjo zrelosti otroka in njegovo neverbalno komunikacijo.92
Skrbniki, ki so to vlogo opravljali dlje časa, imajo več izkušenj in razširjeno mrežo drugih zadevnih
akterjev. Prav tako praksa kaže, da je stopnja pomembnosti, ki jo skrbnik dodeli oceni otrokove
največje koristi, odvisna od skrbnikove iznajdljivosti, strokovnosti in njegove pripravljenosti, da
bi pomagal. Nekdanji skrbnica s Slovenske filantropije je na usposabljanju povedala, da skrbniki
Slovenske filantropije skušajo prilagoditi oceno največje koristi v skladu z izidom postopka urejanja
statusa, saj se potrebe in pravice otrok razlikujejo glede na postopek, v katerega je otrok vključen.
Številni skrbniki so na usposabljanju povedali, da se v skladu z obstoječimi možnostmi, ki so
sicer zelo omejene, trudijo zagotoviti primerno varstvo, nastanitev, izobraževanje, jezikovno
izobraževanje in zdravstveno oskrbo, a v okviru obstoječega sistema se soočajo s številnimi ovirami,
saj sistem ni prilagojen otrokovim potrebam in njihovim specifičnim okoliščinam.
Nekateri skrbniki so na usposabljanju povedali, da sodelujejo tudi z drugimi akterji, kot na primer
socialnimi delavci v Azilnem domu in na centrih za socialno delo, svetovalci za integracijo, učitelji
in šolskimi svetovalnimi delavci, pravniki, zdravniki, pristojnimi organi na področju migracij
(odločevalci v azilnem postopku), posameznimi prostovoljci, ki delajo z otrokom itd. Na ta način
skušajo bolje oceniti otrokovo največjo korist in oceno prilagodijo, v primeru, da je to potrebno.

89 Otrokove največje koristi so določene na podlagi individualne presoje skrbnika in po potrebi v sodelovanju z drugimi
strokovnjaki s Slovenske filantropije. Skrbniki Slovenske filantropije se opirajo na Načela dobre prakse (izdana v okviru Programa
za otroke brez spremstva v Evropi), Konvencijo ZN o otrokovih pravicah in Temeljne standarde za skrbnike otrok brez spremstva.
90 Podatke so na usposabljanju posredovali skrbniki s Centra za socialno delo Ljubljana Vič-Rudnik.
91 Za več informacij glej poglavje Metodologija dela skrbnikov.
92 Closing a Protection Gap, nacionalno poročilo 2010–2011, Slovenska filantropija, str. 28.
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Vloga skrbnika ni povsem neodvisna, saj so posamezni skrbniki imenovani v okviru organizacije/
institucije, pri kateri so sicer že zaposleni. Zato morajo pri svojem delu upoštevati pravila, ki jih
določa njihova matična organizacija/institucija.
Skrbniki Slovenske filantropije so prostovoljci in zaposleni, ki delajo na številnih različnih projektih,
vendar prejeta sredstva ne zadostujejo za izvajanje skrbniške funkcije, kar predstavlja pomembno
oviro pri njihovem delu. Finančna sredstva, ki jih Slovenska filantropija prejema s strani države,
prav tako ne zadostujejo za razvoj ustreznih programov in iskanje sistemskih rešitev za otroke brez
spremstva. V preteklosti, ko so skrbništva večinoma izvajali prostovoljci Slovenske filantropije, so jim
bili povrnjeni stroški prevoza.
Skrbniki s centra za socialno delo so zaposleni za polni delovni čas in izvajajo skrbništva v okviru
svojih delovnih nalog.
Izvajanje skrbništva s strani Slovenske filantropije in centrov za socialno delo se razlikuje glede na
neodvisnost in fleksibilnost vlog njihovih skrbnikov (za več informacij glej standard štiri).
Spremljanje in nadzorovanje dela skrbnikov glede upoštevanja otrokove največje koristi skorajda
ne obstaja. Skrbniki s Slovenske filantropije so o svojih skrbniških dejavnostih dolžni enkrat letno
poročati centrom za socialno delo ter kadar koli na zahtevo centra, a za spremljanje in ocenjevanje
dela ni razvitih nikakršnih mehanizmov. Skrbniki s centrov za socialno delo so prav tako obvezani
poročati o svojih skrbniških aktivnostih instituciji, pri kateri so zaposleni. Tako v praksi spremljajo
in ocenjujejo sami sebe, kar po mnenju vseh skrbnikov na usposabljanju lahko povzroči konflikt
interesov.
Skrbniki in drugi strokovnjaki, ki so bili intervjuvani v prvi študiji Closing a Protection Gap, so
izpostavili smotrnost ustanovitve posebnega organa za spremljanje in nadzorovanje dela posameznih
akterjev in dejavnosti, ki zadevajo otroke brez spremstva.
Mnogi otroci, ki so sodelovali na delavnici, so povedali, da so imeli s svojimi (nekdanjimi) skrbniki
dobre izkušnje in so čutili, da so njihovi skrbniki delovali v skladu z njihovimi največjimi koristmi.
Otroci so omenili tudi razliko v delu skrbnikov, ko so bili še v azilnem postopku, in v delu skrbnikov,
po tem ko so pridobili status osebe z mednarodno zaščito. Otroci so izpostavili, da so bolj zadovoljni
z delom skrbnikov po tem, ko so pridobili status (v teh primerih skrbništvo zanje zagotavlja
Slovenska filantropija) v primerjavi z delom skrbnikov, ko so bili še prosilci za azil (v teh primerih je
skrbništvo zanje zagotavljal center za socialno delo).
V primeru dveh bivših otrok brez spremstva, ki sta se udeležila delavnice, njuna skrbnika nista imela
podatkov o določenih pravicah otrok, zato fanta nista imela občutka, da skrbnika delata v njuno
največjo korist.

“Moje izkušnje z nekdanjo skrbnico so zelo pozitivne, vendar sem od
nekaterih drugih fantov slišal, da so imeli tudi slabe izkušnje.”
Bivši otrok brez spremstva

Na delavnici so bili otroci in skrbniki naprošeni, da ocenijo pomembnost posameznega standarda.
Otroci so prvi standard ocenili kot najpomembnejši, medtem ko so skrbniki ugotavljali, da so vsi
standardi tesno povezani in so zato vsi enako pomembni. Skrbniki niso mogli oceniti in razvrstiti
standardov po pomembnosti.
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Priporocila
ˇ
Za državne organe:
1. Skrbniška funkcija bi morala postati plačljiva in profesionalizirana. Prav tako bi morala biti
vzpostavljena kot samostojno delovno mesto, na katero je oseba imenovana in tako odgovorna le
za otroke brez spremstva.
2. Skrbniki morajo imeti možnost za neodvisno in fleksibilno izvajanje svoje skrbniške funkcije.
3. Skrbniki in drugi zadevni akterji, ki so vključeni v varstvo otrok brez spremstva, morajo biti
kvalificirani za delo s to skupino otrok in bi morali biti deležni usposabljanja ter ustrezne
podpore oziroma pomoči pri opravljanju svojih dolžnosti.
4. V zvezi z obravnavo otrok brez spremstva je treba spremeniti zakonodajo in njeno izvajanje v
praksi, tako da bi skrbniki lahko delovali v skladu z otrokovimi največjimi koristmi (v obstoječi
praksi imajo skrbniki zelo omejene možnosti).
5. Treba je razviti metodologijo in smernice za izvajanje funkcije skrbništva, tako da bi lahko slediti
delovnemu načrtu, v okviru katerega bi ocenili otrokove največje koristi.
6. Izvajanje skrbništva bi moral spremljati in nadzorovati neodvisni organ.
7. Potrebna je večja vključenost drugih ministrstev v varstvo otrok brez spremstva in razvijanje
boljše prakse na tem področju, kot na primer Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in
enake možnosti.
Za skrbnike:
1. Skrbniki naj skušajo z otrokom preživeti več časa, da bodo lahko presodili in ugotovili, kako
najbolje slediti njegovim največjim koristim.
2. Skrbniki morajo biti aktivni pri pridobivanju vseh relevantnih informacij, ki jim bodo v pomoč pri
ocenjevanju največjih koristi otroka.
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Standard 2

•

Skrbnik poskrbi, da otrok sodeluje pri vsaki odlocitvi,
ki nanj vpliva.
ˇ

Kazalniki:
Skrbnik:
A)

B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)

Otroku v jeziku, ki ga otrok razume, in na otroku prijazen način zagotavlja vse ustrezne
informacije v zvezi z njegovimi pravicami in informacije, potrebne za njegovo sodelovanje,
te informacije ponovi tolikokrat, kot je potrebno, ter preverja, ali otrok informacije razume
in se jih spominja.
Otroka pazljivo posluša in upošteva njegova stališča na najprimernejši način v skladu z
otrokovo starostjo, razvojem in razvojnimi zmožnostmi.
Otroka obvesti o izidu postopka odločanja in pojasni, kako so bila upoštevana njegova
stališča.
Upravlja pričakovanja o otrokovem sodelovanju.
Poskrbi, da delovni in razvojni načrti temeljijo na otrokovih stališčih, in da je otrok o njih
obveščen.
Poskrbi, da se imenovanja izvedejo s soglasjem ustrezno obveščenega otroka.
Otroka obvesti o pritožbenih postopkih v zvezi s skrbništvom in je odprt za otrokove
povratne informacije.
Uporablja ustvarjalna orodja, kot so na primer vizualna gradiva, če je to potrebno za
zagotovitev otrokovega sodelovanja.

Študija (Former) Unaccompanied Minor Asylum Seekers – Overview of Protection, Assistance, Good
Practices and Key Gaps navaja, da otroci brez spremstva ob namestitvi v Centru za tujce in tekom
bivanja v centru prejmejo informacije o obstoječih možnostih in sistemu v Sloveniji, njihovih
pravicah, postopku mednarodne zaščite itd. Informacije pridobijo od drugih oseb, ki so nastanjene
v Centru za tujce, socialne službe, inšpektorjev in skrbnikov. Študija je pokazala, da otroci brez
spremstva pridobijo nekaj informacij o obstoječih možnostih tudi pred prihodom skrbnikov, in da
vse niso pravilne.93
Otroci brez spremstva, ki zaprosijo za azil (mednarodno zaščito), in so premeščeni v Azilni dom, kjer
vložijo prošnjo za mednarodno zaščito, ob prihodu prejmejo brošuro. Ta vsebuje podatke o postopku
pridobivanja mednarodne zaščite, njihovih pravicah in dolžnostih.94 Te brošure niso prilagojene
otrokom brez spremstva. Skrbniki so povedali, da večina otrok brošure niti ne prebere, saj je ne
razumejo, poleg tega pa so nekateri otroci nepismeni.95 Preden otrok vloži prošnjo za azil, ga o
postopku pridobivanja mednarodne zaščite, njegovih pravicah in dolžnostih ter uredbi Dublin II,
informira tudi predstavnik nevladne organizacije PIC, in sicer s pomočjo tolmača, ki uporablja otroku
razumljiv jezik. Za tem uradna oseba preveri, ali je otrok razumel podane informacije. V primeru, da
otrok informacij ni razumel, jih uradna oseba ponovno pojasni.96
93 (Former) Unaccompanied Minor Asylum Seekers – Overview of Protection, Assistance, Good Practices and Key Gaps, poročilo o
oceni stanja v državi: Slovenija, Slovenska filantropija, 2011, str. 10.
94 9. člen Zakona o mednarodni zaščiti, št. 11/2011. Brošura je na voljo v desetih jezikih (slovenskem, srbskem, francoskem,
albanskem, arabskem, turškem, romskem, ruskem, angleškem in farsi).
95 (Former) Unaccompanied Minor Asylum Seekers – Overview of Protection, Assistance, Good Practices and Key Gaps, poročilo o
oceni stanja v državi: Slovenija, Slovenska filantropija, 2011, str. 10.
96 Ibid., str. 11.
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ˇ
“Po mojem mnenju ne razumejo postopka mednarodne zašcite.
Casa
za
ˇ
ˇ
pojasnjevanje vseh možnosti in seznanjanje z vsemi osebami, vkljucenimi
v postopek, pa je absolutno premalo. Preden podajo vlogo so vsi otroci
brez spremstva obvešceni
o svojih pravicah in dolžnostih, postopku in vseh
ˇ
ostalih pomembnih zadevah. Veliko informacij prejmejo malo pred podajo
vloge, piclih
ˇ 45 minut pred vložitvijo. Iz izkušenj vam lahko povem, da si ne
zapomnijo veliko. Nekateri od njih so utrujeni, prestrašeni, izgubljeni, veliko
obrazov vidijo prvicˇ – medicinsko sestro, zdravnika, osebo, ki jih fotografira
in jim vzame prstne odtise, skrbnika, pravnega zastopnika, tolmaca
ˇ in
uradno osebo. Pri vseh teh podatkih in obrazih težko razumejo, kdo je kdo
in kakšne so njihove vloge in naloge. Menijo, da smo vsi del enega stroja, ki
je bil ustvarjen zato, da jih zmede. Nimajo ˇcasa, da bi se navadili na novo
okolje, svojega skrbnika in pravnega zastopnika. Pogostost zastavljenih
vprašanj glede postopka pridobivanja mednarodne zašcite
ˇ kaže na to, da
ˇ sami
informacij ne dobijo dovolj pogosto, in da le-te niso dovolj natancne.
Ce
ˇ
ne zastavljajo dovolj vprašanj in niso dovolj samoiniciativni tekom celotnega
97
Skrbnica
postopka, ostanejo pomanjkljivo obvešceni.”
ˇ

Otroci brez spremstva z mednarodno zaščito prejmejo informacije o svojih pravicah in dolžnostih
ter o vlogi skrbnika. Skrbniki s Slovenske filantropije in centrov za socialno delo so na usposabljanju
pojasnili, da otroci pogosto ne razumejo prejetih informacij, medtem ko so otroci, ki so sodelovali
na delavnici, dejali, da so razumeli podane informacije. Nekateri otroci so povedali, da potrebnih
informacij niso dobili, oziroma da so bile le-te nezadostne. Skrbniki so na usposabljanju še povedali,
da je količina informacij, ki jo otroci brez spremstva prejmejo, res obsežna, kar pa vodi v slabo
razumevanje postopkov in zavedanje njihove pomembnosti.

“Na splošno imam s svojo skrbnico dobre izkušnje, vedno mi je dala
informacije, ki sem jih potreboval. Enkrat pa se je zgodilo, da mi moj
odvetnik ni dal pravih informacij. Bil sem zelo razocaran,
ko se je to zgodilo,
ˇ
saj to ni bilo v mojo najvecjo
ˇ korist.” Bivši otrok brez spremstva

“Na zacetku
je bilo zelo težko razumeti, kaj je pozitiv in kaj negativ, kaj
ˇ
pomeni postopek s prstnimi odtisi in take stvari.”98 Otrok brez spremstva

Skrbniki otrok brez spremstva z mednarodno zaščito so poudarili, da se vedno trudijo prilagoditi
informacije otrokovi starosti in stopnji zrelosti. Pogovori se po navadi odvijajo v slovenskem in
angleškem jeziku, in če je to potrebno oziroma mogoče, s pomočjo tolmača, ki uporablja otroku
razumljiv jezik. Uradni tolmači so prisotni pri uradnih postopkih: pri podaji prošnje za mednarodno
zaščito in osebnem razgovoru, ki ju vodijo pristojne uradne osebe na področju migracij; ko se otrok
sreča s skrbnikom v Centru za tujce; kadar ima otrok z mednarodno zaščito uraden sestanek s
predstavnikom centra za socialno delo z namenom imenovanja skrbnika.
Ko otrok in skrbnik ne govorita skupnega jezika in mora otrok prejeti informacije v okviru
neuradnega postopka, skrbnik uporablja osnovne angleške besede ali pa pri prevajanju pomaga drug
otrok. Vsi skrbniki na usposabljanju so izpostavili problem kritja stroškov tolmača, saj država teh
stroškov ne krije.

97 (Former) Unaccompanied Minor Asylum Seekers – Overview of Protection, Assistance, Good Practices and Key Gaps, poročilo o
oceni stanja v državi: Slovenija, Slovenska filantropija, 2011, str. 11.
98 Closing a Protection Gap, nacionalno poročilo 2010–2011, Slovenska filantropija, str. 57.
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Številni skrbniki so na usposabljanju izpostavili, da je način pogovora z otrokom odvisen od
individualnega skrbnika, saj ni razvite nikakršne metodologije. Izkušenejši skrbniki so navedli, da
so za pogovore z otrokom razvili lastne pripomočke in pristope. Nekateri skrbniki so poudarili, da se
še posebej osredotočijo na otrokovo neverbalno komunikacijo. Poleg tega skušajo upoštevati starost,
spol, kulturno ozadje in stopnjo zrelosti otroka.99

Priporocila
ˇ
Za državne organe:
1. Na voljo naj bodo strokovno usposobljeni tolmači, stroške zanje pa naj krije država.
2. V postopku odločanja je treba otrokova stališča jemati resno.
Za državne organe in skrbnike:
1. Skrbniki morajo biti strokovno usposobljeni za pogovor s travmatiziranimi otroki, mlajšimi otroki
itd. ter imeti na voljo razvito metodologijo.
2. Otroku je treba zagotoviti informacije, ki ga zadevajo, in sicer na otroku prijazen način in v
jeziku, ki ga razume.
3. Otrok bi vedno moral imeti možnost, da pridobi informacije, ki ga zadevajo, prav tako je
potrebno s pomočjo vprašanj preveriti, ali otrok razume podane informacije. Če otrok informacij
ni razumel, jih je treba ponovno razložiti.
4. Otroka je treba seznaniti z njegovimi pravicami v zvezi s postopki, v katere je vključen, da bo
lahko v njih aktivno sodeloval.
Za skrbnike:
1. Ko se oblikujejo delovni in razvojni načrti, je treba otrokova stališča in mnenje jemati resno.
2. Skrbniki naj otroka pokličejo ali obiščejo, tudi ko za to ni posebnega razloga.

99 Skrbniki s Slovenske filantropije so povedali, da se jim zdi metodologija, ki so jo razvili na podlagi individualne presoje, v praksi
učinkovita, kljub temu pa si želijo in stremijo k razvoju ustaljene metodologije, ki bi usmerjala njihovo delo z otroki brez spremstva
na splošno.
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Standard 3

••

Skrbnik šciti
ˇ otrokovo varnost.

Kazalniki:
Skrbnik:
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)

Največjo možno prednost daje otrokovi varnosti in poskrbi, da njegovo lastno vedenje
otroka ne ogroža.
Poskrbi, da se otrok zaveda, da lahko izrazi kar koli v zvezi s svojo varnostjo ali kakršno koli
nevarnostjo, ki jo občuti.
Ohranja zaupnost vseh informacij o otroku in informacij, ki jih pridobi od otroka, razen če
mora zaupnost prelomiti zaradi varnosti otroka ali drugega otroka, in varovanca, če je to
mogoče, o kršitvi zaupnosti obvesti.
Zna prepoznati znake zlorabe otrok in trgovine z otroki, se odzove na znake kakršnih koli
poškodb ali nevarnosti za otroka in o teh znakih poroča ustreznim organom za zaščito
otrok.
Se zaveda dodatnega pritiska, nevarnosti in tveganj, ki jih predstavljajo osebe, ki so
omogočile otrokovo potovanje.
Poskrbi, da se otrok, ki je žrtev nasilja, zlorab ali trgovine z ljudmi, vključi v ustrezno
obravnavo.
Vedno prijavi izginotje otroka.
Ne moti ga nadzor nad njegovim lastnim vedenjem.

Izzivi v zvezi z varnostjo otrok brez spremstva v Sloveniji, ko so ti na primer žrtve trgovine z ljudmi,
so povezani z dejstvom, da ni vzpostavljenih nobenih posebnih zaščitnih mehanizmov za njihovo
zaščito (pred različnimi oblikami zlorabe, zlasti pred nevarnostmi trgovine z ljudmi).
Večina skrbnikov, socialnih delavcev, šolskih delavcev, tolmačev, pravnih svetovalcev itd., ki se
ukvarjajo z otroki brez spremstva v Sloveniji, ni usposobljena na temo prepoznavanja znakov
nevarnosti in zlorabe ter kazalcev trgovine z ljudmi in izkoriščanja. Strokovnjaki, ki delajo z otroki
brez spremstva, prepoznanimi kot žrtve različnih oblik zlorabe trgovine z ljudmi, se soočajo z
izzivom namestitve v ustrezno in specializirano zavetišče, ob upoštevanju okoliščin posameznega
otroka, kot so starost, stopnja zrelosti, spol, prisotnost ali odsotnost staršev, otrokovo okolje
in izkušnje itd. V Sloveniji ni nastanitvenih kapacitet, ki bi bile prilagojene potrebam otrok
brez spremstva (npr. otroci so lahko odpeljani v vzgojne zavode, kjer skrbijo za mladoletnike z
vedenjskimi ali osebnostnimi težavami, zaradi česar ta namestitev ni ustrezna za otroke brez
spremstva).
V slovenski zakonodaji vloga skrbnika, ki bi se nanašala na zaščito in varnost otroka, ni izrecno
omenjena. To je v različnih dokumentih in zakonodaji omenjeno bolj posredno in na splošno.100
Nekateri skrbniki, predvsem tisti, ki delajo z otroki brez spremstva dolgo časa, so na usposabljanju
izpostavili, da poskušajo otroku posredovati informacije o potencialnih nevarnostih. To so potrdili
tudi (bivši) otroci brez spremstva, ki so sodelovali na delavnici. Otroci so poudarili, da so bili
skrbniki v primerih znakov nevarnosti in zlorabe na le-te pozorni. Ker ni ustreznega sistema
spremljanja in nadzorovanja, je raven opreznosti skrbnika do znakov zlorabe otrok odvisna od
dovzetnosti posameznega skrbnika.

100 Za več informacij glej poglavje Odgovornosti in naloge skrbnika.
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“Mi [predstavniki Slovenske filantropije] vedno pogosteje opažamo, da so
ti otroci [brez spremstva] v hudi custveni
stiski, ki se odraža v njihovem
ˇ
obnašanju – kažejo znake depresije, umika, žalosti in razocaranja,
ˇ
samopoškodovanja, agresije, nizkega samospoštovanja in obcutkov
krivde,
ˇ
motenj spanja, samomorilskih nagnjenj in tako naprej. Te in druge težave
ˇ jih ne, imajo lahko
so kompleksne in jih je treba kot take obravnavati. Ce
dolgotrajen in globok vpliv na zdravje in življenje teh otrok. Pri tem problemu
je seveda veliko dejavnikov – uspešno vkljucevanje
v družbo in spoznavanje
ˇ
ˇ
ljudi, uspešno ucenje
jezika, iskanje zaposlitve, grajenje socialne mreže
in prejemanje potrebne podpore, obcutek
varnosti in zaupanja itd. Zato
ˇ
menim, da se kaže izrazita potreba po elaboriranem sistemu, ki bi ustrezno
zašcitil
ˇ otroke in jim nudil ustrezno pomoc,
ˇ podporo in obravnavo, ki jo
potrebujejo.”101 Skrbnica

V Azilnem domu se že nekaj let izvaja projekt PATS – ‘Project against Human Trafficking and Sex and
Gender Based Violence’ (projekt uvajanja mehanizmov za prepoznavanje, pomoč in zaščito žrtev
trgovine z ljudmi in/ali spolnega nasilja v azilnih postopkih v Sloveniji) – kjer se izvajalci projekta
spreminjajo (odvisno od javnega razpisa in uspeha organizacij, ki se prijavijo na razpis). V preteklosti
so projekt PATS izvajale nevladne organizacije Slovenska filantropija, Društvo Ključ – center za
boj proti trgovini z ljudmi in Jezuitska služba za begunce v Sloveniji, zatem sta aktivnosti v okviru
projekta izvajala dva socialna delavca Azilnega doma, trenutno pa projekt izvaja Inštitut za afriške
študije.
V tem projektu so posamezniki, ki spadajo v rizično populacijo (otroci brez spremstva in ženske),
informirani o trgovini z ljudmi in nasilju. Informirani so v roku 48 ur po njihovem prihodu v Azilni
dom s pomočjo tolmača, ki uporablja jezik, ki ga oseba razume. Namen projekta je ozavestiti
uporabnike o nevarnostih trgovine z ljudmi in oblikah ter krajih pomoči.102
Leta 2008 so Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za pravosodje, regionalno predstavništvo
UNHCR v Budimpešti in štiri nevladne organizacije, ki se ukvarjajo z begunci, prosilci za azil in
žrtvami trgovine z ljudmi (PIC, Slovenska filantropija, Jezuitska služba za begunce in Društvo Ključ),
podpisali predlog Visokega komisariata ZN za begunce (UNHCR) in sicer Standardne operativne
postopke za preprečevanje in ukrepanje v primerih spolnega nasilja in nasilja po spolu. Namen
uvedbe teh postopkov je bil omogočiti skupno ukrepanje za preprečevanje spolnega nasilja in nasilja
po spolu ter skupen odziv v primerih takšnega nasilja. Delovna skupina, sestavljena iz vladnih in
nevladnih predstavnikov, je aktivna v Sektorju za nastanitev, oskrbo in integracijo (združuje NVO in
predstavnike Sektorja za nastanitev, oskrbo in integracijo) in se ukvarja s primeri, ki so identificirani
v Azilnem domu.103
Ena od skrbnic s Slovenske filantropije, ki je sodelovala na usposabljanju, je navedla, da v primerih,
ko obstajajo znaki zlorabe pri otrocih, nastanjenih v Azilnem domu, oseba – običajno strokovno
osebje, zaposleno v Azilnem domu – skliče poseben sestanek. Na teh sestankih predstavniki
delovne skupine preučijo posamezno vprašanje nasilja in se potem odločijo, kaj bi bilo najbolje za
otroka (npr. nastanitev izven Azilnega doma, vključitev v psihološko ali drugo terapijo, kazenska
ovadba zoper storilca kaznivega dejanja itd.). Skrbnica je izjavila, da si prizadeva, da otrok zavoljo
evidentiranja znakov zlorabe obišče zdravnika.

101 (Former) Unaccompanied Minor Asylum Seekers – Overview of Protection, Assistance, Good Practices and Key Gaps, poročilo o
oceni stanja v državi: Slovenija, Slovenska filantropija, 2011, str. 29.
102 Ibid., str. 40.
103 Ibid., str. 40.
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Kar zadeva poročanje o izginotju otrok, je ena od skrbnic na delavnici omenila, da je imela konkreten
primer otroka s statusom mednarodne zaščite, ki je zapustil Slovenijo. Center za socialno delo, kjer
dela, se je nemudoma odzval na otrokovo izginotje in o tem obvestil policijo, ki je izdala tiralico.
Skrbnica otrok brez spremstva, ki zaprosijo za azil, je navedla, da v praksi, ko otroci izginejo iz
Azilnega doma, predstavniki Ministrstva za notranje zadeve o tem ne poročajo oziroma ne obvestijo
policije, četudi bi to, po mnenju te skrbnice, morali.
Večina skrbnikov na usposabljanju je dejala, da ni seznanjena z zakonodajo na tem področju, da pa
vseeno meni, da bi moral vsakdo poročati o izginotju otroka. Zakon o tujcih predpisuje obveznost
ljudi, da poročajo o pogrešanih osebah.
Na usposabljanju je večina skrbnikov dejala, da nima izkušenj s prepoznavanjem znakov zlorabe
otrok in zato ni mogla govoriti o kršenju zaupnosti in njihovih izkušnjah na tem področju. Dve
skrbnici sta omenili, da sta določene informacije o otroku delili z nekaterimi zadevnimi akterji, saj
je otrok kazal znake samouničenja in samomorilskih nagnjenj. Skrbnici sta dejali, da sta poiskali
pomoč in izmenjali svojo izkušnjo s svojimi kolegi. Skrbniki in drugi akterji, ki delajo z otroki brez
spremstva, morajo ohranjati zaupnost vseh informacij o otroku in informacij, ki jih pridobijo od
otroka, razen če morajo zaupnost prelomiti zaradi varnosti otroka.

ˇ
Priporocila
Za državne organe:
1. Treba je vzpostaviti boljše sodelovanje med organizacijami/institucijami, ki delujejo na področju
varnosti otroka.
2. Za zlorabljene otroke brez spremstva je treba zagotoviti primerno nastanitev, strokovno
obravnavo in psihosocialne programe.
Za državne organe in skrbnike:
1. Skrbniki morajo biti ustrezno usposobljeni in izobraženi za prepoznavanje znakov različnih vrst
zlorab ter kazalcev trgovine z otroki in izkoriščanja. Skrbniki morajo imeti možnost po potrebi
zaprositi za dodatno usposabljanje.
2. Poročanje o izginotju otroka mora biti odgovornost vseh odraslih, ki delajo z otroki brez
spremstva.
Za skrbnike:
1. Skrbniki bi morali imeti dovolj časa in priložnosti, da spoznajo otroka in ustvarijo zaupanje. Z
otrokom se morajo redno pogovarjati brez prisotnosti drugih oseb.
2. Skrbniki naj se vedno najprej posvetujejo z otrokom, preden prekršijo zaupnost, ker menijo, da je
to v otrokovo največjo korist.
3. Skrbniki morajo nadzirati otrokovo varnost ter primere zlorabe otroka prijaviti pristojnim
organom (centru za socialno delo in policiji). Za pomoč se morajo obrniti na ustrezne
organizacije in primer spremljati.

36

Izvajanje temeljnih standardov za skrbnike otrok brez spremstva v Evropi - Porocilo o oceni stanja v državi: Slovenija

Standard 4

•••

Skrbnik deluje kot zagovornik otrokovih pravic.

Kazalniki:
Skrbnik:
A)
B)
C)
D)
E)

Je odločen, predan in pogumen varuh, ki si prizadeva za zaščito otrokovih pravic.
Se ne boji zavzeti stališč, ki so drugačna od stališč pristojnih služb, in deluje neodvisno,
izključno na podlagi otrokovih najboljših koristi.
Nasprotuje odločitvam, ki niso sprejete v največjo korist otroka, in si prizadeva za pravične
postopke v zvezi z otrokom.
Pri soočanju z izčrpavajočimi situacijami, frustracijami in sovražnostjo ali pritiskom s strani
drugih izkazuje čustveno trdnost.
Je prisoten pri ugotavljanju najboljših koristi otroka, ko se sprejemajo pomembne odločitve.

V zadnjih letih je bil v zvezi s pravnimi zadevami vzpostavljen dogovor med Slovensko filantropijo
in organizacijo PIC. To sodelovanje zagotavlja, da ima vsak otrok brez spremstva dostop do pravnega
svetovanja in zastopanja v vseh fazah postopka mednarodne zaščite. Tako vsi otroci brez spremstva
poleg skrbnika dobijo še pravnega zastopnika, ki je zadolžen za pravno pomoč otroku v vseh fazah
postopka za pridobitev mednarodne zaščite, s tem pa za zaščito otrokovih pravic in uveljavljanje
njegovih največjih koristi.
Nekateri skrbniki so na usposabljanju navedli, da so prisotni pri pomembnih odločitvah in trenutkih
v življenju otroka. Predstavnica Slovenske filantropije je imela izkušnjo, da je bila prisotna pri
postopku ugotavljanja starosti, medtem ko je več skrbnikov otrok z mednarodno zaščito dejalo, da si
prizadevajo, da bi bili prisotni tudi v času pomembnih odločitev v življenju otroka, kot so izbira šole,
izbira zdravstvene oskrbe, srečanja in sodelovanje s pravniki in organi za priseljevanje, postopki za
združevanje družine, načrtovanje otrokovega prostega časa, izbira nastanitve, dostop do trga dela,
načrti za prihodnost itd.
Neodvisnost skrbnika ni izrecno zagotovljena z zakonom, medtem ko praksa kaže, da skrbništvo, ki
ga izvaja nevladna organizacija, kot je Slovenska filantropija, omogoča skrbniku, da deluje neodvisno
in bolj fleksibilno, kot to počnejo vladne službe. Nekatere od prednosti pri zagotavljanju skrbništva
s strani nevladne organizacije so: neodvisnost organizacije in večja prilagodljivost; redno sestajanje
z otrokom, kar daje otroku in skrbniku možnost pogovorov iz oči v oči; odsotnost čakalnih dob za
otroke brez spremstva, ki potrebujejo skrbnika itd.
Obstaja razlika, če skrbništvo izvaja Slovenska filantropija ali center za socialno delo. V slednjem
primeru center za socialno delo imenuje svojega predstavnika za opravljanje skrbništva v praksi, ta
pa je odgovoren instituciji, za katero dela. Zato v teh primerih neodvisnost skrbnika, predstavnika
centra za socialno delo, ki je državna institucija, ni zagotovljena.
Mnogi od skrbnikov, prisotnih na usposabljanju, so menili, da bi morale skrbništvo izvajati le
nevladne organizacije.

“Vecˇ kot eno leto sem bil brez šole. Vem, da me je moja skrbnica hotela
vpisati, a se ni izšlo, ker je bil takšen sistem. Poskušala mi je pomagati, a ni
imela vecˇ moci
ˇ v svojih rokah. Sistem bi bilo treba spremeniti in morali bi
dati vecˇ moci
ˇ ljudem.” Bivši otrok brez spremstva
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Med delavnico z (bivšimi) otroki brez spremstva je bivši otrok brez spremstva izjavil, da želi, da bi
bili skrbniki bolj pogumni, ko pride do pogovora o negativnih stvareh in omejenih možnostih, ki jih
imajo otroci brez spremstva v Sloveniji. Njegova izkušnja in izkušnje mnogih drugih (bivših) otrok
brez spremstva kažejo, da skrbniki večinoma upajo, da bo otrokova prošnja za mednarodno zaščito
pozitivno rešena, in da se bo zanj vse dobro izšlo. Po njegovem mnenju bi otroci cenili, če bi skrbnik
in/ali drugi odrasli skupaj z otrokom naredili načrt za prihodnost otroka, ki bi upošteval različne
možnosti. Na delavnici je izrazil občutek, da se jih skrbniki bojijo soočiti z možnimi negativnimi
odločitvami, in da je zato skrbnike in druge odrasle, ki delajo z njimi, treba spodbujati, da so
pogumnejši in pripravljeni odkrito govoriti z otrokom o možnih negativnih možnostih.

Priporocila
ˇ
Za državne organe:
1. Skrbnik naj bo neodvisen, ko gre za opravljanje funkcije skrbništva.
2. Skrbnikom je treba kot zaščitnikom mladoletnih oseb in zagovornikom njihovih največjih koristi
izkazovati spoštovanje.
Za državne organe in skrbnike:
1. Skrbniki morajo imeti možnost in pokazati osebni interes, da so prisotni pri določanju največjih
koristi otroka in pri pomembnih odločitvah ter trenutkih v življenju otroka.
Za skrbnike:
1. Skrbniki bi morali izkazovati osebnostno in čustveno trdnost. Ne bi se smeli bati zavzeti stališč,
ki so drugačna od stališč drugih zadevnih akterjev, če ta niso v skladu z otrokovimi največjimi
koristmi.
2. Skrbniki morajo skupaj z otrokom izdelati načrt za otrokovo prihodnost in pri tem pretehtati več
različnih možnosti. Biti morajo pogumnejši in pripravljeni odkrito spregovoriti tudi o morebitnih
negativnih izidih.
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Standard 5

••••

Skrbnik je kontaktna oseba za otroka in druge vpletene akterje ter predstavlja most med njimi.

Kazalniki:
Skrbnik:
A)

B)
C)
D)

Je v stiku z in predstavlja kontaktno osebo za:
• odvetnika,
• sprejemno osebje in socialne delavce (mentorje),
• osebje za (psiho)socialno in zdravstveno oskrbo,
• organe za priseljevanje,
• šolske učitelje,
• rejnike,
• socialne službe,
• člane (razširjene) družine v državi sprejemnici in/ali izvorni državi,
• druge zadevne akterje.
Otroka obvešča o njegovih pravicah in dolžnostih v zvezi z drugimi akterji.
Pomaga pri vzpostavljanju vezi z otrokovo skupnostjo in pri razvoju ključnih odnosov s
posameznimi osebami, ki dajejo otroku občutek pripadnosti družini ali skupini.
Poskrbi, da je obveščen o odločitvah, ki vplivajo na otroka, in je prisoten na ključnih
sestankih in razgovorih, kjer se sprejemajo odločitve.

Skrbniki s centrov za socialno delo so dejali, da nimajo strategije za komuniciranje z drugimi
vpletenimi akterji, a so izrazili potrebo po sistemskem povezovanju z njimi. Skrbniki s Slovenske
filantropije imajo več let izkušenj in so zato razvili tesno sodelovanje in se povezali z drugimi
vpletenimi akterji, kot so socialni delavci v Azilnem domu, svetovalci za integracijo, pravniki, organi
za priseljevanje, šolske svetovalne službe, razredni učitelji, drugi posamezni učitelji in prostovoljci,
ki delajo z otrokom, zdravstveno osebje itd. Skrbniki so povedali, da je večina zgoraj naštetih akterjev
že obveščena in seznanjena z njihovo vlogo, druge akterje pa obveščajo o svoji vlogi ter o pravicah in
obveznostih do otroka.
Skrbniki s Slovenske filantropije so navedli, da je pogostost stika z otrokom velikega pomena, saj
prispeva k stopnji zaupanja med njimi in otrokom ter jim daje potencial za ustvarjanje ‘mostov’ med
njimi, otroci in skupnostjo.
Medtem ko so nekateri skrbniki s centrov za socialno delo svojo vlogo skrbnika občutili kot sprejeto
in spoštovano s strani drugih zadevnih akterjev, jo skrbniki s Slovenske filantropije ne občutijo kot
takšne. Skrbniki s Slovenske filantropije so dejali, da se jim zdi, da jih nekateri akterji, ki delajo z
otroki brez spremstva, jemljejo resno samo zato, ker ustvarjajo most med temi akterji in otroci.
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Priporocila
ˇ
Za državne organe:
1. Treba je vzpostaviti mrežo, ki jo bodo sestavljali skrbniki in drugi vpleteni akterji, ki so
pomembni za življenje otroka in za določanje otrokovih največjih koristi.
Za državne organe in skrbnike:
1. Drugi sodelujoči in tudi širša javnost morajo biti podučeni o vlogi skrbnika ter jo sprejemati in
spoštovati.
2. Skrbniki bi morali imeti možnost, zlasti v smislu dovolj časa, za vzpostavitev sodelovanja z
drugimi zadevnimi akterji, kar je v obstoječi praksi zelo težko zagotoviti, saj vloga skrbništva ni
profesionalizirana in so skrbniki zaposleni s številnimi in različnimi delovnimi obveznostmi.
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Standard 6

•••••

Skrbnik poskrbi za pravocasno
iskanje in izvajanje dolgorocne
ˇ
ˇ rešitve.

Kazalniki:
Skrbnik:
A)

B)

C)

D)

E)

Druge poziva, naj izkažejo, da delovni načrt in rešitve, ki jih predlagajo, v prvi vrsti sledijo
otrokovim najboljšim koristim, pri čemer upoštevajo vsaj naslednje:
• otrokovo družinsko situacijo,
• situacijo v izvorni državi,
• ustreznost konkretnih varstvenih ukrepov za zagotavljanje varnega in stabilnega okolja,
• varnost in tveganja, ki jim je otrok izpostavljen,
• stopnjo vključenosti v državo sprejemnico,
• otrokovo duševno in fizično zdravje,
• razvojne možnosti v okviru različnih možnih rešitev.
Zavzema se za ponovno združitev otroka z njegovo družino, kadar je to v največjo korist
otroka, pri čemer upošteva morebitne nevarnosti, povezane z razlogi za zapustitev izvorne
države otroka ali njegove družine.
• Skrbnik ima po otrokovi privolitvi osebne stike z družinskimi člani in organizacijami v
izvorni državi ter na varen in primeren način ugotavlja, ali so za otroka sposobni skrbeti.
• Skrbnik presodi znake trgovine z ljudmi v zvezi z vlogo družinskih članov.
Zavzema se za vključevanje otroka v državo sprejemnico, kadar je to v otrokovo največjo
korist, pri čemer posebno pozornost posveča:
• jeziku,
• družabnim stikom,
• izobraževanju in zaposlitvi.
Zavzema se za varno vrnitev otroka v izvorno državo, kadar je to v otrokovo največjo korist.
• V skladu z otrokovimi željami otroka ob vrnitvi spremlja ali poskrbi, da ga spremlja kdo
drug.
• Skrbnik nadzira pripravo in spremljanje ‘načrta za življenje’/načrta reintegracije pred
vrnitvijo in po njej.
• Skrbnik skuša biti tudi po otrokovi vrnitvi v izvorno državo obveščen o njegovem dobrem
počutju.
Otroka pripravi na vse predvidljive spremembe, ki bodo nastopile, ko otrok dopolni
osemnajst let.

Skrbniki s centrov za socialno delo so izjavili, da nimajo izkušenj z vrnitvijo otroka, medtem ko so
skrbniki s Slovenske filantropije navedli, da so bili nekateri otroci, s katerimi so delali, vrnjeni bodisi
v njihovo državo izvora bodisi v tretjo državo. Ti skrbniki so imeli tudi izkušnje s spremljanjem
otroka v drugo državo, kakor tudi s postopkom združevanja družine. V teh primerih je vzpostavljeno
tesno sodelovanje med skrbnikom, otrokom in predstavniki organizacije PIC.
V okviru organizacij, ki izvajajo skrbništvo, ni posebnih metodologij, razvitih v zvezi z združevanjem
družine, vrnitvijo in integracijo otroka, medtem ko so nekateri skrbniki, kot je navedeno zgoraj,
razvili svoje stališče o tem, kako obravnavati in reševati takšne situacije.
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“Zdaj, ko smo dobili status begunca, je obravnava veliko boljša. Prej, ko smo
bili v Azilnem domu, nam je bilo grozno. Toda moj problem z združevanjem
družine je še vedno prisoten in ne kaže dobro.” Bivši otrok brez spremstva

Slovenija je pred kratkim šele začela izvajati postopek ugotavljanja starosti v praksi, zato o tej
temi ni na voljo veliko informacij. Zadnja sprememba Zakona o mednarodni zaščiti vključuje
določbo o določitvi ugotavljanja starosti za otroke brez spremstva, ki predpisuje, da pristojni organ
(Ministrstvo za notranje zadeve) odredi ugotavljanje starosti za otroke brez spremstva, ko je njihova
starost dvomljiva. Če otrok brez spremstva in njegov skrbnik (zakoniti zastopnik) ne podata soglasja
za ta postopek brez utemeljenega razloga, se otrok v zvezi z njegovo prošnjo za mednarodno zaščito
obravnava kot odrasla oseba. Ena od skrbnic na usposabljanju je izjavila, da je imela enega takšnih
primerov, in da je bila z otrokom med postopkom ugotavljanja starosti.
Slovenija nima vzpostavljenega sistema, ki bi otroku zagotavljal podporo pri njegovi reintegraciji
ob vrnitvi v državo izvora ali v tretjo državo. Prav tako ne obstajajo posebni programi za vrnitev in
reintegracijo bivših otrok brez spremstva.
Leta 2010 je začela Mednarodna organizacija za migracije (IOM) izvajati program pomoči pri
prostovoljni vrnitvi in reintegraciji za migrante z neurejenim statusom, ki ponuja določeno stopnjo
pomoči in podpore bivšim otrokom brez spremstva pri njihovi vrnitvi in reintegraciji. Glede na to, da
je bil doslej v zgoraj omenjeni program vključen le en bivši otrok brez spremstva (in da se uspešnost
njegove reintegracije še vedno spremlja), je težko reči, ali program zahteva določene spremembe ali
dopolnitve.104
V preteklosti so skrbniki s Slovenske filantropije sodelovali pri vrnitvah otrok brez spremstva,
predvsem otrok, katerih države izvora so bile Kosovo, Albanija ter Bosna in Hercegovina. V teh
primerih je skrbnik spremljal otroka do točke vstopa v državo izvora, kjer je bil otrok izročen policiji.
Dejstvo, da skrbnik spremlja otroka pri njegovi vrnitvi, ni zadostno jamstvo za ustrezno vrnitev,
saj je otrok predan policiji. Zato je Slovenska filantropija vedno navezala stike z otrokovimi starši,
sorodniki ali ustrezno nevladno organizacijo in se z njimi dogovorila, da so otroka ob njegovi vrnitvi
v domovino prevzeli.
V primerih, ko se otrok mora vrniti (glede na odločitev pristojnega inšpektorja) ali ko se otrok
in skrbnik odločita za otrokovo vrnitev domov, mora skrbnik vzpostaviti stik z otrokovimi starši
ali sorodniki in se dogovoriti, da prevzamejo otroka ob njegovi vrnitvi v domovino. V nekaterih
primerih, na primer ko obstaja sum trgovine z ljudmi, se mora skrbnik obrniti na ustrezno nevladno
organizacijo v državi izvora, z namenom zagotoviti podporo in pomoč otroku ob in tudi po njegovi
vrnitvi. Ko se otroci vrnejo, je treba situacijo spremljati, čeprav je v praksi to težko in včasih celo
nemogoče. Skrbniki pogosto ne vedo, kaj se je zgodilo z otrokom po njegovi vrnitvi.105
Kot že omenjeno, Slovenija nima veliko izkušenj na področju vrnitev otrok v državo izvora ali v tretjo
državo.
Študija (Former) Unaccompanied Minor Asylum Seekers – Overview of Protection, Assistance, Good
Practices and Key Gaps je predstavila zgodbo o otroku brez spremstva, ki se je želel vrniti v svojo
državo izvora in je bil vključen v IOM-ov program pomoči pri prostovoljni vrnitvi in reintegraciji za
migrante z neurejenim statusom.106 Pri vrnitvi v državo izvora ga je spremljala skrbnica, ki je zatem
spremljala proces njegove reintegracije preko rednega stika z njim in predstavniki organizacije IOM.107
104 (Former) Unaccompanied Minor Asylum Seekers – Overview of Protection, Assistance, Good Practices and Key Gaps, poročilo o
oceni stanja v državi: Slovenija, Slovenska filantropija, 2011, str. 51.
105 Closing a Protection Gap, nacionalno poročilo 2010–2011, Slovenska filantropija, str. 32.
106 (Former) Unaccompanied Minor Asylum Seekers – Overview of Protection, Assistance, Good Practices and Key Gaps, poročilo o
oceni stanja v državi: Slovenija, Slovenska filantropija, 2011, str. 35–36.
107 Po fantovi vrnitvi v državo izvora sta se s skrbnico nekajkrat slišala po telefonu. Otrok je skrbnici povedal, da ga program
organizacije IOM finančno podpira pri pridobitvi vozniškega dovoljenja in nakupu rabljenega avtomobila, da bi lahko odprl svojo
taksi službo. To bi mu pomagalo pri reintegraciji v družbo. Skrbnica ni nikoli izvedela, ali je bil načrt za odpiranje taksi službe
uspešno izveden.
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“Država naj nam dovoli ostati tukaj v miru.” Bivši otrok brez spremstva

Za večino otrok, ki so sodelovali na delavnici, so prosti čas in športne dejavnosti pomembna
komponenta in večina jih je izrazila željo, da bi pogosteje počeli več zabavnih stvari s skrbnikom
(izleti, obiski koncertov ipd.).
ˇ bi bil jaz skrbnik, bi mladoletniku pomagal, da se bolje vkljuci
“Ce
ˇ v družbo:
s šolo, prostocasnimi
aktivnostmi, peljal bi ga v razlicna
ˇ
ˇ mesta in še z
drugimi stvarmi, ki bi otroku omogocile
ˇ lažje življenje v tej državi.”
Bivši otrok brez spremstva

V skladu s slovensko zakonodajo se skrbništvo uradno konča, ko mladoletna oseba dopolni starost
osemnajstih let, kar pomeni, da ni več upravičena do skrbnika. Po mnenju strokovnjakov so otroci
brez spremstva in bivši otroci brez spremstva pripravljeni na te spremembe in je pogovor o takih
spremembah prilagojen ravni njihovega razumevanja.108 Skrbniki s centra za socialno delo so
navedli, da z otroki niso imeli več stika, ko so ti dopolnili osemnajst let, medtem ko so vsi skrbniki
s Slovenske filantropije poročali, da otroke poskušajo podpirati in ostati z njimi v stiku tudi po tem,
ko dopolnijo osemnajsto leto. Zato se v njihovem primeru, ko otrok dopolni to starost, neuradno
pravzaprav nič ne spremeni.
V Sloveniji ne poznamo primerov, ko bi bile zaradi posebnih okoliščin pod skrbništvo postavljene
osebe po dopolnjenem osemnajstem letu. Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih to
možnost predvideva, če je polnoletni osebi po odločbi sodišča odvzeta opravilna sposobnost. V tem
primeru skrbnika imenuje center za socialno delo.109 To velja tako za tuje kot slovenske državljane.

108 Ibid., str. 12.
109 206. člen Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, št. 69/2004.
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Priporocila
ˇ
Za državne organe:
1. Mnenje skrbnikov kot zaščitnikov mladoletnih oseb in zagovornikov njihovih največjih koristi je
treba spoštovati.
2. Treba je razviti sistem, ki bo urejal metodologijo v zvezi z združevanjem družine, vrnitvijo in
integracijo otroka.
3. Za otroke, ki potrebujejo zaščito, vendar ne izpolnjujejo pogojev za pridobitev statusa begunca oz.
subsidiarne zaščite, je treba predvideti dovoljenje za prebivanje iz humanitarnih razlogov.
4. Sistem mora omogočati, da skrbniki sodelujejo pri vrnitvi otroka, kadar je to v otrokovo največjo
korist. Treba je vzpostaviti ustrezen mehanizem, s pomočjo katerega bo mogoče preveriti, ali se je
otrok dejansko vrnil k družini, skrbniku ali ustrezni instituciji v tretji državi ali v otrokovi državi
izvora.
5. Država mora po določitvi individualne dolgoročne rešitve zagotoviti tudi varnost otrok, ki se
morajo vrniti v državo izvora.
Za skrbnike:
1. Skrbniki naj organizirajo več aktivnosti, ki bodo pripomogle k otrokovi boljši vključenosti v
družbo. Z otrokom naj počnejo tudi kaj zabavnega.
2. Skrbniki morajo biti pripravljeni z otrokom razpravljati o možnosti vrnitve.
3. Skrbniki naj bodo aktivni pri pridobivanju informacij o sprejemu in reintegraciji otroka, ko se ta
vrne.
4. Skrbniki morajo imeti stik z organizacijami v državi izvora, ki lahko priskrbijo informacije o
položaju otroka, ko se ta vrne. Ko ta informacija ni na voljo, skrbniki ne smejo odobriti vrnitve
otroka.
5. Skrbniki morajo obveščati otroka o pravnih postopkih, ki zadevajo položaj, ko otrok dopolni
osemnajst let. Zagotovijo naj jasna pojasnila o vlogi skrbništva pred in po tem, ko otrok postane
polnoleten. Z otrokom naj ostanejo v stiku in mu nudijo podporo tudi po tem, ko ta dopolni
osemnajst let in se skrbništvo uradno konča.
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Standard 7

••••••

Skrbnik otroka obravnava spoštljivo in tako, da ne prizadene njegovega dostojanstva.

Kazalniki:
Skrbnik:
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
I)

Otroka obravnava brez predsodkov in z odprtim odnosom.
Prisluhne otrokovim stališčem in pomislekom ter jih jemlje resno.
Njegovo vedenje in odnos sta taka, kot ju pričakuje tudi od otroka.
Izkazuje zanimanje za otrokovo življenje tako, da zastavlja vprašanja, ne da bi bil preveč
vsiljiv.
Je dovzeten za kulturne in/ali verske razlike.
Spoštuje otrokovo pravico do zasebnosti in otroka seznani z možnostjo, da se lahko sam
sestane z drugimi strokovnjaki.
Otroka podpira pri ohranjanju in/ali oblikovanju njegove identitete in samospoštovanja.
V svojem pristopu je prilagodljiv in upošteva otrokove individualne potrebe.
Ne krši otrokove pravice do telesne in duševne integritete.

Kodeks ravnanja ali deontologija za skrbnike v Sloveniji ne obstaja. Edina dokumenta, ki se
lahko uporabljata kot skupek pravil, ki urejajo etično ravnanje strokovnjakov socialnega dela, sta
Kodeks etičnih načel v socialnem varstvu in Kodeks etike socialnih delavk in delavcev Slovenije.
Uradni nacionalni standardi na področju skrbništva ne obstajajo, po mnenju večine skrbnikov na
usposabljanju pa bi bilo takšno deontologijo potrebno imeti.
Kot je bilo že omenjeno v zvezi s standardom ena, ni vzpostavljenega pravega mehanizma
spremljanja in ocenjevanja skrbniških aktivnosti ter odnosa med skrbnikom in otrokom. Skrbniki
na usposabljanju so omenili, da je treba ustanoviti poseben organ za spremljanje in ocenjevanje dela
posameznih akterjev, ki delajo z otroki brez spremstva.
Dve raziskavi s področja otrok brez spremstva110 sta zabeležili, da se vsi (bivši) otroci brez spremstva
ne zavedajo, da imajo možnost pritožbe, če niso zadovoljni z delom skrbnika ali drugih oseb, ki so
vključene v postopek. Otroci brez spremstva, ki so prosilci za azil, se v praksi lahko pritožijo svojemu
skrbniku, psihosocialni službi, vodji Azilnega doma, predstavniku Slovenske filantropije in/ali
predstavniku centra za socialno delo. Otroci brez spremstva, ki imajo mednarodno zaščito, se lahko
pritožijo svojemu skrbniku, predstavniku Slovenske filantropije, predstavniku centra za socialno delo
in/ali svetovalki za integracijo.
‘’Ne poznam te možnosti.’’111 Otrok brez spremstva

ˇ ne bi bil zadovoljen s svojo skrbnico, bi povedal.’’112
‘’Ce
Otrok brez spremstva

110 Closing a Protection Gap in (Former) Unaccompanied Minor Asylum Seekers – Overview of Protection, Assistance, Good
Practices and Key Gaps.
111 Closing a Protection Gap, nacionalno poročilo 2010–2011, Slovenska filantropija, str. 61.
112 Ibid., str. 61.
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‘’Nikoli nisem pomislil na to, saj mi skrbnica nikoli ni dala razloga, da bi se
pritožil ˇcez njo.’’113 Bivši otrok brez spremstva

Med delavnico z (bivšimi) otroki brez spremstva so nekateri povedali, da imajo izkušnje tudi s
slabim ravnanjem v Azilnem domu. Nekateri fantje so omenili, da jih medicinska sestra v Azilnem
domu ni obravnavala spoštljivo. En fant je povedal, da mu medicinska sestra ni omogočila uveljaviti
pravico do obiska zobozdravnika, ko si je pri športni dejavnosti poškodoval sprednje zobe. Ko
mu je bila dodeljena mednarodna zaščita, ga je njegova skrbnica s Slovenske filantropije naročila
k zobozdravniku, vendar je bilo že prepozno za preprečitev dokončne škode na zobeh. Nekateri
otroci so povedali, da se niso počutili spoštovani s strani varnostne službe Azilnega doma in nekega
uradnega tolmača, ki je sodeloval pri osebnem razgovoru s pristojnimi organi za priseljevanje.

‘’Nekateri niso opravili svojega dela, za katerega so odgovorni. Niso ga
opravili s spoštovanjem.’’ Bivši otrok brez spremstva

Priporocila
ˇ
Za državne organe:
1. Oblikovati je treba kodeks ravnanja ali deontologijo za skrbnike in ostale akterje, ki delajo
z otroki brez spremstva, z namenom izboljšati zaščito otrokovih pravic in kot orodje za
vsakodnevno delo skrbnikov in drugih zadevnih akterjev.
2 Razviti je treba ustrezne mehanizme spremljanja, nadziranja in ocenjevanja za boljše izvajanje
skrbništva ter razmerja med skrbnikom in otrokom. V zvezi z izvajanjem skrbništva ne sme biti
nikakršne možnosti za konflikte interesov.
Za skrbnike:
1. Vsak otrok brez spremstva mora vedeti in razumeti, kje lahko izrazi svoje pomisleke ter poda
uradno pritožbo zoper svojega skrbnika in druge zadevne akterje.
2. Skrbniki si morajo vzeti čas, prisluhniti otrokovim stališčem in mnenju ter jih upoštevati.

113 Ibid., str. 61.
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Standard 8

•••••••

Skrbnik z otrokom vzpostavi odnos, ki temelji na medsebojnem zaupanju, odprtosti in zaupnosti.

Kazalniki:
Skrbnik:
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
I)

Otroka osebno pozna.
Ohranja zaupnost vseh informacij o otroku in informacij, ki jih pridobi od otroka, razen če
mora zaupnost prelomiti zaradi varnosti otroka ali drugega otroka, in varovanca, če je to
mogoče, o kršitvi zaupnosti obvesti.
Ne sodi o razlogih za otrokovo zapustitev izvorne države oz. ne dovoli, da bi to vplivalo na
njegov odnos z otrokom.
Z otrokom je vedno odkrit in izpolni svoje obljube.
Otroku nudi jasne informacije o svoji vlogi in omejitvah na način, ki je otroku razumljiv, in
tako, da si jih otrok lahko zapomni.
Otroku pokaže, da mu je zanj resnično mar – da dela iz srca – in da se za otroka čuti
odgovornega.
Otroku pojasni, da lahko otrok, ki izgine, vedno stopi v stik s skrbnikom.
Je pozoren na verbalno, neverbalno in čustveno komunikacijo.
Do otroka je empatičen ter mu nudi moralno in čustveno podporo.

Na delavnici z (bivšimi) otroki brez spremstva je bilo izpostavljeno, da je skrbnik eden izmed prvih
ljudi, s katerimi se otrok brez spremstva pogovarja. Sodeč po besedah nekaterih otrok skrbnika
doživljajo kot nekoga, ki mu lahko zaupajo. Prav tako so povedali, da so imeli na začetku težave glede
tega, katere informacije lahko zaupajo skrbniku ter kako odkrito se lahko z njim pogovarjajo. Bali so
se, da skrbnik informacij ne bo zadržal zase. Večina otrok je bila bolj zadovoljna s skrbništvom po
tem, ko jim je bila dodeljena mednarodna zaščita, v primerjavi z obdobjem, ko so bili še prosilci za
azil, saj nekateri od njih takrat sploh niso vedeli, kdo je njihov skrbnik.

“Vcasih
je bilo zelo težko zaupati skrbnici. Nisem vedel, katere informacije
ˇ
smem zaupati in katerih ne, ker nisem želel, da bi skrbnica moje osebne
stvari povedala drugim ljudem.’’ Bivši otrok brez spremstva

“Z njo [skrbnico] imam dober odnos in je nikoli ne bom pozabil, ceprav
je
ˇ
bila vcasih
nadležna.’’ Bivši otrok brez spremstva
ˇ

“Ko imam težave, poklicem
svojo skrbnico. Ja, ce
ˇ imam problem, poklicem
ˇ
ˇ
114
njo in mi razloži.’’
Otrok brez spremstva

114 Ibid., str. 64.
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ˇ sem imel težave, sem poklical svojo skrbnico. Samo ona mi je pomagala.
“Ce
[…] Ja, ona mi je prisluhnila.’’115 Bivši otrok brez spremstva

Skrbniki s Slovenske filantropije so povedali, da skušajo upoštevati otrokova stališča pri odločitvah,
ki ga zadevajo, ter da to pomaga vzpostaviti odnos z otrokom, ki temelji na vzajemnem zaupanju in
odkritosti.

Priporocila
ˇ
Za državne organe:
1. Sistem skrbništva mora skrbnikom omogočiti dovolj časa in priložnosti za spoznavanje otroka,
preživljanje časa z otrokom in vzpostavljanje odnosa, ki temelji na zaupanju.
Za skrbnike:
1. Skrbniki naj delajo iz srca in obravnavajo otroka kot kompetentnega posameznika.
2. Skrbniki naj se vedno najprej posvetujejo z otrokom, preden prekršijo zaupnost, ker menijo, da je
to v otrokovo največjo korist.
3. Skrbniki naj skušajo z otrokom preživeti več časa, da bodo vzpostavili odnos zaupanja. Z otrokom
naj počnejo tudi kaj zabavnega.

115 Ibid., str. 65.
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Standard 9

••••••••

Skrbnik je dostopen.

Kazalniki:
Skrbnik:
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)

Se čim hitreje po svojem imenovanju z otrokom sestane in z njim osebno pogovori.
Otroka pogosto obiskuje.
Je otroku zlahka dosegljiv po telefonu ali elektronski pošti.
Se sporazumeva na način, ki ustreza otrokovi starosti in razvoju.
Mora po potrebi uporabiti tolmače.
Živi dovolj blizu otroka, da se lahko hitro odzove na težave.
Otroka obvesti, kje in kdaj se lahko sestaneta.
Se otroku od časa do časa oglasi, tudi ko za to ni nobene posebne potrebe.

Področje otrok brez spremstva v Sloveniji ni sistemsko urejeno in je odvisno od dela posameznih
akterjev. Način, na katerega se rešujejo posamezni primeri, je predvsem odvisen od individualnih
akterjev, ki so vključeni v skrb za otroke brez spremstva, zaradi česar je skrbniški sistem še bolj
ranljiv in negotov.
Na usposabljanju so skrbniki opozorili, da skrbniški sistem ni usklajen, saj so otrokom brez
spremstva z različnimi statusi dodeljeni skrbniki z različnimi nalogami. Skrbniki s centra za socialno
delo (tisti, ki izvajajo skrbništvo za otroke brez spremstva, ki so prosilci za azil) srečajo otroka šele,
ko ima otrok razgovor (oz. podajo vloge za azil) z uradnimi organi v Azilnem domu in zgolj to kratko
srečanje ne more na nikakršen način pozitivno vplivati na otroka. Nekateri skrbniki, še posebej tisti
s Slovenske filantropije, so z otrokom v kontaktu dnevno in so zlahka dosegljivi bodisi po telefonu ali
osebno.

“Lepo je bilo, da ni [skrbnica] nikoli rekla, da tisti dan nima ˇcasa, da se bova
pogovorila kdaj drugic.
ˇ Vedno je bila na razpolago. Poskrbela je za vse, kar
sem si želel.”116 Bivši otrok brez spremstva

“Skrbnici sem zaupal in sem se ter se še vedno lahko z njo pogovarjam
o mnogih zadevah. V bistvu so skrbniki edini, s katerimi se lahko zares
pogovarjamo, tukaj nimamo nikogar drugega.” Bivši otrok brez spremstva

Med delavnico z (bivšimi) otroki brez spremstva so otroci z mednarodno zaščito izpostavili, da jih
skrbnice obiskujejo, kadar je to potrebno, vendar si želijo da bi bili ti obiski bolj pogosti. Nekateri
otroci so povedali, da so veseli, če jih skrbnica kontaktira, tudi ko za to ni nobene posebne potrebe.

116 (Former) Unaccompanied Minor Asylum Seekers – Overview of Protection, Assistance, Good Practices and Key Gaps, poročilo o
oceni stanja v državi: Slovenija, Slovenska filantropija, 2011, str. 15.
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“Še bolje bi bilo, ˇce bi me skrbnica obiskala bolj pogosto, in ˇce bi organizirala
ˇ v tukajšnjo družbo.
vecˇ dejavnosti, ki bi mi pomagale lažje se vkljuciti
Ampak vseeno, kadar je bilo potrebno, me je vedno obiskala.”
Bivši otrok brez spremstva

Skrbniki in drugi zadevni akterji nimajo finančnih sredstev, da bi za sporazumevanje z otrokom,
kadar je to potrebno, najeli tolmača. Kot je bilo že omenjeno v zvezi s standardom dve, ko skrbnik in
otrok ne govorita skupnega jezika, pri prevajanju pomaga drug otrok. Večina skrbnikov se strinja, da
ta praksa ni primerna ter da bi morala stroške za tolmača kriti država.

Priporocila
ˇ
Za državne organe:
1. Obstoječi sistem je treba izboljšati, saj ne le da za izvajanje skrbništva primanjkuje finančne
podpore, ampak tudi ni usklajeno; otrokom brez spremstva z različnimi statusi so dodeljeni
skrbniki z različnimi nalogami.
2. Izvajanje skrbništva mora finančno podpirati država in tako skrbnikom omogočiti ustrezno
delovanje ter izvajanje skrbniških dejavnosti (pomoč tolmača po potrebi).
3. Delo skrbnika naj opravljajo osebe iz nevladnih organizacij.
Za skrbnike:
1. Skrbniki naj bodo dostopni, prilagodljivi in neodvisni.
2. Skrbniki naj pokličejo ali obiščejo otroka, tudi ko za to ni nobene posebne potrebe.
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Standard 10

•••••••••

Skrbnik ima ustrezno strokovno znanje in kompetence.

Kazalniki:
Skrbnik:
A)

B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
I)
J)

Ima praktično znanje o:
• otrokovih pravicah,
• migracijskem in azilnem pravu,
• razvojni psihologiji otrok,
• travmah,
• trgovini z ljudmi,
• medkulturni komunikaciji,
• zlorabi in zaščiti otrok,
• socialnem varstvu,
• situaciji in življenju v otrokovi izvorni državi.
Pozna svoje osebne in strokovne omejitve in je odprt za izboljšanje svojega znanja,
metodologije in odnosa.
Proaktivno ugotavlja svoje učne in razvojne potrebe ter, kadar je to potrebno, zaprosi za
usposabljanje.
Poskrbi, da je njegovo število varovancev tolikšno, da lahko posveti potrebno pozornost
vsem otrokom, s katerimi dela.
Je dobro organiziran, vodi evidenco in je za svoje delo odgovoren.
Zna upravljati stroške in razpoložljive vire.
Dela v skladu z zastavljeno metodologijo.
Poišče podporo in svetovanje, kadarkoli je to potrebno, in si redno izmenjuje izkušnje s
svojimi sodelavci.
Je odprt za nadzor in spremljanje.
Razmišlja o svojih dejanjih, vlogi in motivaciji.

Da nekdo postane skrbnik v Sloveniji, ne potrebuje posebne izobrazbe ali diplome.117
Slovenska filantropija je edina organizacija, ki organizira izobraževalna usposabljanja za tiste, ki že
so ali pa si želijo postati skrbniki otrok brez spremstva. Poleg omenjenega ni drugih usposabljanj, ki
bi jih organizirale državne inštitucije. Na usposabljanju so skrbniki tovrstna usposabljanja ocenili kot
nujno potrebna, veseli pa bi bili tudi metodologije, ki bi jo lahko uporabljali kot vodilo pri delu s to
skupino otrok. Problemi in razmere otrok brez spremstva se rešujejo individualno in ne sistemsko,
tako da je način, na katerega se razrešujejo posamezne situacije, zelo odvisen od individualnih
akterjev, ki so vključeni v njihovo obravnavo.
Na drugi strani so nekateri otroci, ki so se udeležili naše delavnice, dejali, da njihovi skrbniki
niso vedeli veliko o uradnih postopkih, v katere so bili vključeni, zato se niso mogli zavzemati za
sprejemanje odločitev v njihovo največjo korist in niso znali poiskati dolgoročnih rešitev. Večina
otrok je bila s strokovnim znanjem in kompetencami svojega skrbnika zadovoljna. Kot so povedali,
so bili skrbniku hvaležni, kadar je ta poskušal poiskati informacije o zadevah, ki jih ni (dovolj dobro)
poznal.

117 Za več informacij glej poglavje Izobrazba, status in usposabljanje skrbnikov.
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Otroci so izrazili željo, da bi imeli skrbniki več znanja o deželah in kulturah otrok v njihovi
oskrbi. Predlagali so »večere za izmenjavo informacij«, ko bi se otrok in skrbnik pogovorila ob
dokumentarnem filmu ali knjigi in tako na primer kaj več izvedela o otrokovi, pa tudi skrbnikovi
deželi in kulturi.

“V vecini
da ve dovolj, ampak vcasih
sem si želel,
ˇ
ˇ
ˇ primerov sem imel obcutek,
da bi bila bolj informirana.“ Bivši otrok brez spremstva

“Nekaterih stvari glede mojega statusa ni vedela. Tako ni mogla vedeti,
kakšne rešitve mi lahko ponudi.“ Bivši otrok brez spremstva

“Moja skrbnica je vedno poskušala najti informacije, ki jih ni imela ali z njimi
ni bila seznanjena.“ Bivši otrok brez spremstva

Skrbniki v Sloveniji za pomoč otrokom in izvajanje skrbništva nimajo zagotovljene supervizije in
strokovne podpore. V praksi nekateri skrbniki poiščejo podporo in svetovanje, kadar je to potrebno,
in si redno izmenjujejo izkušnje s svojimi sodelavci.
Na delavnici je večina otrok, ki so v preteklosti bivali v Azilnem domu, izpostavila neprofesionalnost
medicinske sestre in pristojne socialne delavke iz Azilnega doma. Po njihovem mnenju bi morali
biti strokovnjaki, ki delajo z ranljivimi skupinami, kot so otroci brez spremstva, to pa vključuje tudi
zdravstvene in socialne delavce, usposobljeni, izobraženi in dobro obveščeni.

Priporocila
ˇ
Za državne organe:
1. Država mora zagotoviti obvezna, redna in ustrezna usposabljanja za skrbnike in druge zadevne
akterje, ki delajo z otroki brez spremstva. Takšna usposabljanja naj bodo osredotočena predvsem
na pravice in potrebe otrok brez spremstva, prav tako pa tudi na kulturne dejavnike in razvoj
ustreznih spretnosti za komuniciranje s temi otroki.
2. Vsi skrbniki bi morali imeti zagotovljeno strokovno podporo in supervizijo.
Za skrbnike:
1. Skrbniki se morajo biti pripravljeni poučiti o situaciji v otrokovi izvorni državi, o tamkajšnji
kulturi in vseh drugih zadevah, ki jih ne poznajo.
2. Skrbniki morajo razviti medkulturne kompetence, pri sprejemanju odločitev, ki vplivajo na
otroka, pa morajo znati delovati multidisciplinarno.
3. Skrbniki se morajo zavedati svojih strokovnih omejitev ter poiskati podporo in sodelovanje z
drugimi organizacijami in strokovnjaki.
4. Skrbniki naj se organizirajo in imajo srečanja, kjer si bodo izmenjevali izkušnje, dobre prakse,
dileme, strahove itd.
5. Skrbniki morajo biti osebno motivirani, da otroku pomagajo in ga podpirajo.
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ˇ
ZAKLJUcKI
Otroci brez spremstva sodijo v posebej ranljivo skupino in morajo biti ustrezno zaščiteni. Uživanje
pravic, določenih v KOP, ni omejeno le na otroke, ki so državljani države pogodbenice, temveč
morajo biti pravice zagotovljene vsem otrokom, vključno z otroki, ki zaprosijo za azil (mednarodno
zaščito), otroki begunci in otroki migranti ne glede na njihovo nacionalnost, priseljenski status
ali apatridnost.118 Države morajo zagotoviti osnovni pravni okvir in sprejeti ustrezne ukrepe za
zagotavljanje ustreznega zastopanja največjih koristi otrok brez spremstva.119
Sistem skrbništva je pomemben mehanizem zaščite otrok brez spremstva, poleg tega pa je ključen
pri iskanju prave rešitve za vsakega izmed njih. Da bi za otroke brez spremstva ustrezno poskrbeli,
zagotovili njihovo največjo korist in jim nudili podporo, mora biti posebna pozornost namenjena
izobraževanju, usposabljanju in informiranju ljudi, ki delajo z otroki brez spremstva ali pridejo z
njimi v stik ter sprejemajo ukrepe v zvezi z njimi.
Pregled situacije in sprememb na področju zaščite (bivših) otrok brez spremstva v Sloveniji pokaže,
da je s časom prišlo do določenih izboljšav, vendar pa osnovne težave in številne vrzeli na področju
zaščite teh otrok še vedno ostajajo.
Osrednji zaključek tega poročila je, da kljub obstoju nekaterih primerov dobre prakse na nacionalni
ravni ostajajo specifične potrebe in pravice otrok brez spremstva v okviru migracijske politike po
večini slabo razumljene in upoštevane ter se posledično skrbniki in ostali strokovni delavci, ki
delajo z otroki brez spremstva, soočajo z mnogimi izzivi pri zagotavljanju primernega skrbništva.
Na pomanjkanje pozornosti tej tematiki kaže dejstvo, da ostajajo vprašanja, ki zadevajo otroke brez
spremstva, relativno nevidna znotraj zakona, politike in prakse; pravna podlaga za delovanje na tem
področju je še vedno šibka, zato je za pozitivno delovanje v smeri pomoči tem otrokom bistvena
mobilizacija politične volje.
Ukrepi za zagotavljanje ustreznega zastopanja največjih koristi otrok brez spremstva morajo biti
utrjeni v zakonodaji in praksi. Otrokom brez spremstva mora biti od začetka dodeljen skrbnik ali
svetovalec, hkrati mora biti poskrbljeno, da se ta skrbniški odnos vzdržuje. Skrbnike je potrebno
informirati in se z njimi posvetovati ter jim omogočiti, da lahko v praksi realizirajo vse potrebne
ukrepe v korist otroka.

118 Odbor Združenih narodov za otrokove pravice, General Comment No. 6, Treatment of unaccompanied and separated children
outside their country of origin, 12. odstavek, 17. maj–3. junij 2005.
119 Ibid., 33. odstavek, 17. maj–3. junij 2005.
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ˇ
PRIPOROcILA
ZA IZVAJANJE TEMELJNIH STANDARDOV NA
120
NACIONALNI RAVNI
Ta del poročila vsebuje pregled glavnih priporočil, ki so jih oblikovali skrbniki in (bivši) otroci brez
spremstva v zvezi s sistemom skrbništva in izvajanjem temeljnih standardov. Upoštevanje priporočil
je potrebno, da bi podprli skrbnike otrok brez spremstva pri njihovem delu v kompleksnem
migracijskem okolju – pri tem pa se moramo zavedati, da je vloga skrbnikov pri realizaciji teh
priporočil omejena. Priporočila so opomin državi, naj izboljša obstoječi sistem skrbništva, poskrbi za
boljšo zaščito otrok brez spremstva, zagotovi otrokom pravico do najvišjega dosegljivega standarda
zdravstvenih, šolskih in rehabilitacijskih storitev, možnosti integracije v družbo itd.
Temeljni standard 1:

Skrbnik se zavzema, da se vse odločitve sprejmejo v največjo korist
otroka s ciljem njegove zaščite in razvoja.

Za državne organe:
1. Država mora izboljšati obstoječi sistem skrbništva in zagotoviti njegovo poenotenje (v obstoječi
praksi so otrokom brez spremstva z različnimi statusi dodeljeni skrbniki z različnimi nalogami;
stopnja zaščite in upoštevanja otrokovih pravic je odvisna od postopka, v katerem je otrok itd.).
2. Skrbniška funkcija bi morala postati plačljiva in profesionalizirana. Prav tako bi morala biti
vzpostavljena kot samostojno delovno mesto, na katero je oseba imenovana in tako odgovorna le
za otroke brez spremstva.
3. Skrbniki morajo imeti možnost za neodvisno in fleksibilno izvajanje svoje skrbniške funkcije.
4. Država naj zagotovi primerno podporo (tudi finančno) nevladnim organizacijam, ki so
pripravljene in usposobljene za izvajanje skrbništva za otroke brez spremstva.
5. Skrbniki in drugi zadevni akterji, ki so vključeni v varstvo otrok brez spremstva, morajo biti
kvalificirani za delo s to skupino otrok in bi morali biti deležni usposabljanja ter ustrezne
podpore oziroma pomoči pri opravljanju svojih dolžnosti.
6. Treba je razviti metodologijo in smernice za izvajanje funkcije skrbništva, tako da bi lahko slediti
delovnemu načrtu, v okviru katerega bi ocenili otrokove največje koristi.
7. Država mora zagotoviti multidisciplinaren pristop k ugotavljanju otrokovih največjih koristi pri
odločitvah, ki zadevajo otroka.
8. Država naj vzpostavi sistem spremljanja in nadzorovanja ter mehanizme vrednotenja oz.
ocenjevanja dela vseh relevantnih akterjev in dejavnosti, ki zadevajo otroke brez spremstva.
9. Izvajanje skrbništva mora spremljati in nadzorovati neodvisni organ.
10. Potrebna je večja vključenost drugih ministrstev v varstvo otrok brez spremstva in razvijanje
boljše prakse na tem področju, kot na primer Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in
enake možnosti.
11. Država bi morala vzpostaviti sistem spremljanja in nadzorovanja položaja otrok brez spremstva v
Sloveniji, ki bi vladi med drugim omogočil temeljito oceno posledic, ki bi jih novi ukrepi imeli na
otroke in mladostnike, preden so ti ukrepi sprejeti.
12. V zvezi z obravnavo otrok brez spremstva je treba spremeniti zakonodajo in njeno izvajanje v
praksi, tako da bi skrbniki lahko delovali v skladu z otrokovimi največjimi koristmi (v obstoječi
praksi imajo skrbniki zelo omejene možnosti).
13. Za otroke, ki potrebujejo zaščito, vendar ne izpolnjujejo pogojev za pridobitev statusa begunca oz.
subsidiarne zaščite, je treba predvideti dovoljenje za prebivanje iz humanitarnih razlogov.
14. Določbo Zakona o tujcih, ki dovoljuje, da se otroke namesti v Center za tujce, je treba spremeniti
in istočasno zagotoviti vsem otrokom namestitev v primernih institucijah, ki so namenjene
varstvu otrok, s prilagojeno strokovno obravnavo in primernimi psihosocialnimi programi.
15. Država mora zagotoviti vsem otrokom dostop do najvišjega dosegljivega standarda zdravstvene
oskrbe, do institucij za zdravljenje bolezni in zdravstvene rehabilitacije.
120 Nekatera priporočila so povzeta po Poročilu nevladnih organizacij o uresničevanju Konvencije o otrokovih pravicah in njenih
izbirnih protokolov v Sloveniji, ki jih je aprila 2013 pripravila ZIPOM, koalicija slovenskih NVO (poglavje o obravnavi otrok brez
spremstva je pripravila Slovenska filantropija) – vendar pa je celota sestavljena tudi iz priporočil, ki so nastala na delavnicah s
skrbniki in otroki brez spremstva, ki smo ju organizirali v namene priprave tega poročila.
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16. Država mora zagotoviti ustrezne rehabilitacijske programe in programe vključevanja v družbo za
tiste otroke brez spremstva, ki so pobegnili iz vojnih območij.
17. Učinkovito brezplačno pravno pomoč je treba zagotoviti vsem otrokom na vseh stopnjah
postopka.
18. V Zakonu o mednarodni zaščiti in v Zakonu o tujcih je treba določiti in v praksi omogočiti
postopek za ugotavljanja starosti, ki se bo posluževal metod, ki so etično sprejemljive, kulturno
primerne in ne škodujejo otroku. Hkrati je treba v Zakonu o mednarodni zaščiti določiti obvezo
do izdajanja ugotovitvene odločbe o otrokovi starosti, na katero se lahko otrok pritoži.
19. Država naj zagotovi vodenje ločenih evidenc o številu otrok brez spremstva, ki vstopijo v državo,
in številu otrok brez spremstva, ki jim je vstop zavrnjen ob nezakonitem prečkanju meje.
Za državne organe in skrbnike:
1. Ocena največjih koristi otroka mora temeljiti na stališčih in mnenjih otroka ter na individualnih
okoliščinah. Otrok naj bo vključen v vse pomembne odločitve v zvezi z njegovim življenjem.
Za skrbnike:
1. Skrbniki naj skušajo z otrokom preživeti več časa, da bodo lahko presodili in ugotovili, kako
najbolje slediti njegovim največjim koristim.
2. Skrbniki morajo biti aktivni pri pridobivanju vseh relevantnih informacij, ki jim bodo v pomoč pri
ocenjevanju največjih koristi otroka.
Temeljni standard 2: Skrbnik poskrbi, da otrok sodeluje pri vsaki odločitvi,
ki nanj vpliva.
Za državne organe:
1. Na voljo naj bodo strokovno usposobljeni tolmači, stroške zanje pa naj krije država.
2. V postopku odločanja je treba otrokova stališča jemati resno.
3. Država naj izvaja postopke na otrokom prijazen način in v otrokom prilagojenih prostorih.
Za državne organe in skrbnike:
1. Skrbniki morajo biti strokovno usposobljeni za pogovor s travmatiziranimi otroki, mlajšimi otroki
itd. ter imeti na voljo razvito metodologijo.
2. Otroku je treba zagotoviti informacije, ki ga zadevajo, in sicer na otroku prijazen način in v
jeziku, ki ga razume.
3. Otrok bi vedno moral imeti možnost, da pridobi informacije, ki ga zadevajo, prav tako je
potrebno s pomočjo vprašanj preveriti, ali otrok razume podane informacije. Če otrok informacij
ni razumel, jih je treba ponovno razložiti.
4. Otroka je treba seznaniti z njegovimi pravicami v zvezi s postopki, v katere je vključen, da bo
lahko v njih aktivno sodeloval.
Za skrbnike:
1. Ko se oblikujejo delovni in razvojni načrti, je treba otrokova stališča in mnenje jemati resno.
2. Skrbniki naj otroka pokličejo ali obiščejo, tudi ko za to ni posebnega razloga.
Temeljni standard 3: Skrbnik ščiti otrokovo varnost.
Za državne organe:
1. Treba je vzpostaviti boljše sodelovanje med organizacijami/institucijami, ki delujejo na področju
varnosti otroka.
2. Za zlorabljene otroke brez spremstva je treba zagotoviti primerno nastanitev, strokovno
obravnavo in psihosocialne programe.
3. Pripravi naj se protokol za ugotavljanje ogroženosti otroka. Vključi naj se vse oblike ogroženosti
in zlorab otrok kakor tudi najpogostejše posledice ogroženosti.
4. Država naj vzpostavi mehanizme nadzora za odkrivanje kršitev otrokovih pravic in znakov
nevarnosti ter zlorabe otrok.
5. Država mora zagotoviti ustrezno varnost in zaščito tistim otrokom brez spremstva, ki so v
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nevarnosti, da ob vrnitvi v matično državo (ponovno) postanejo žrtve oboroženih spopadov – ta
zaščita naj ne bo omejena na obdobje njihove mladoletnosti.
Za državne organe in skrbnike:
1. Skrbniki morajo biti ustrezno usposobljeni in izobraženi za prepoznavanje znakov različnih vrst
zlorab ter kazalcev trgovine z otroki in izkoriščanja. Skrbniki morajo imeti možnost po potrebi
zaprositi za dodatno usposabljanje.
2. Poročanje o izginotju otroka mora biti odgovornost vseh odraslih, ki delajo z otroki brez
spremstva.
Za skrbnike:
1. Skrbniki bi morali imeti dovolj časa in priložnosti, da spoznajo otroka in ustvarijo zaupanje. Z
otrokom se morajo redno pogovarjati brez prisotnosti drugih oseb.
2. Skrbniki naj se vedno najprej posvetujejo z otrokom, preden prekršijo zaupnost, ker menijo, da je
to v otrokovo največjo korist.
3. Skrbniki morajo nadzirati otrokovo varnost ter primere zlorabe otroka prijaviti pristojnim
organom (centru za socialno delo in policiji). Za pomoč se morajo obrniti na ustrezne
organizacije in primer spremljati.
Temeljni standard 4: Skrbnik deluje kot zagovornik otrokovih pravic.
Za državne organe:
1. Skrbnik naj bo neodvisen, ko gre za opravljanje funkcije skrbništva.
2. Skrbnikom je treba kot zaščitnikom mladoletnih oseb in zagovornikom njihovih največjih koristi
izkazovati spoštovanje.
3. Funkcija skrbnika naj bo trdno določena: vsi akterji, ki bodo delali z otroki brez spremstva, naj
bodo s to funkcijo seznanjeni in naj imajo v zvezi z njo jasna navodila.
Za državne organe in skrbnike:
1. Skrbniki morajo imeti možnost in pokazati osebni interes, da so prisotni pri določanju največjih
koristi otroka in pri pomembnih odločitvah ter trenutkih v življenju otroka.
Za skrbnike:
1. Skrbniki bi morali izkazovati osebnostno in čustveno trdnost. Ne bi se smeli bati zavzeti stališč,
ki so drugačna od stališč drugih zadevnih akterjev, če ta niso v skladu z otrokovimi največjimi
koristmi.
2. Skrbniki morajo skupaj z otrokom izdelati načrt za otrokovo prihodnost in pri tem pretehtati več
različnih možnosti. Biti morajo pogumnejši in pripravljeni odkrito spregovoriti tudi o morebitnih
negativnih izidih.
Temeljni standard 5: Skrbnik je kontaktna oseba za otroka in druge vpletene akterje ter
predstavlja most med njimi.
Za državne organe:
1. Treba je vzpostaviti mrežo, ki jo bodo sestavljali skrbniki in drugi vpleteni akterji, ki so
pomembni za življenje otroka in za določanje otrokovih največjih koristi.
2. Država naj ponovno vzpostavi medresorsko delovno skupino za reševanje problemov, povezanih z
otroki brez spremstva, ki bo sestavljena iz predstavnikov vseh pristojnih ministrstev in nevladnih
organizacij. Poleg tega naj država upošteva vsa priporočila medresorske delovne skupine glede
sprememb zakonodaje in prakse.
Za državne organe in skrbnike:
1. Drugi sodelujoči in tudi širša javnost morajo biti podučeni o vlogi skrbnika ter jo sprejemati in
spoštovati.
2. Skrbniki bi morali imeti možnost, zlasti v smislu dovolj časa, za vzpostavitev sodelovanja z
drugimi zadevnimi akterji, kar je v obstoječi praksi zelo težko zagotoviti, saj vloga skrbništva ni
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profesionalizirana in so skrbniki zaposleni s številnimi in različnimi delovnimi obveznostmi.
Temeljni standard 6: Skrbnik poskrbi za pravočasno iskanje in izvajanje
						
dolgoročne rešitve.
Za državne organe:
1. Mnenje skrbnikov kot zaščitnikov mladoletnih oseb in zagovornikov njihovih največjih koristi je
treba spoštovati.
2. Treba je razviti sistem, ki bo urejal metodologijo v zvezi z združevanjem družine, vrnitvijo in
integracijo otroka.
3. Prošnje otroka (kot so npr. prošnja za mednarodno zaščito, prošnja za združevanje družine itd.)
mora država obravnavati na pozitiven, human in učinkovit način.
4. Pristojni organi morajo upoštevati določbe Zakona o mednarodni zaščiti in obravnavati prošnje
otrok brez spremstva prednostno in izdati odločbo najkasneje v roku šestih mesecev.
5. Za otroke, ki potrebujejo zaščito, vendar ne izpolnjujejo pogojev za pridobitev statusa begunca oz.
subsidiarne zaščite, je treba predvideti dovoljenje za prebivanje iz humanitarnih razlogov.
6. Sistem mora omogočati, da skrbniki sodelujejo pri vrnitvi otroka, kadar je to v otrokovo največjo
korist. Treba je vzpostaviti ustrezen mehanizem, s pomočjo katerega bo mogoče preveriti, ali se je
otrok dejansko vrnil k družini, skrbniku ali ustrezni instituciji v tretji državi ali v otrokovi državi
izvora.
7. Država mora po določitvi individualne dolgoročne rešitve zagotoviti tudi varnost otrok, ki se
morajo vrniti v državo izvora.
8. Spremeniti je treba zakonodajo in omogočiti otrokom brez spremstva združevanje z njihovimi
starši in sorojenci tudi po tem, ko dopolnijo osemnajst let.
9. Država naj omogoči učinkovite pripravljalne programe, ki bodo otroku olajšali vključevanje v šolo
in učni proces. Ti programi naj vključujejo intenzivno in neprekinjeno opismenjevanje, učenje
slovenskega jezika in prilagojen učni material.
10. Določbo Zakona o mednarodni zaščiti je treba spremeniti, da bo ta omogočala otrokom, ki so
zaprosili za mednarodno zaščito, dostop do poklicnega usposabljanja takoj po njihovem prihodu.
Za skrbnike:
1. Skrbniki naj organizirajo več aktivnosti, ki bodo pripomogle k otrokovi boljši vključenosti v
družbo. Z otrokom naj počnejo tudi kaj zabavnega.
2. Skrbniki morajo biti pripravljeni z otrokom razpravljali o možnosti vrnitve.
3. Skrbniki naj bodo aktivni pri pridobivanju informacij o sprejemu in reintegraciji otroka, ko se ta
vrne.
4. Skrbniki morajo imeti stik z organizacijami v državi izvora, ki lahko priskrbijo informacije o
položaju otroka, ko se ta vrne. Ko ta informacija ni na voljo, skrbniki ne smejo odobriti vrnitve
otroka.
5. Skrbniki morajo obveščati otroka o pravnih postopkih, ki zadevajo položaj, ko otrok dopolni
osemnajst let. Zagotovijo naj jasna pojasnila o vlogi skrbništva pred in po tem, ko otrok postane
polnoleten. Z otrokom naj ostanejo v stiku in mu nudijo podporo tudi po tem, ko ta dopolni
osemnajst let in se skrbništvo uradno konča.
Temeljni standard 7: Skrbnik otroka obravnava spoštljivo in tako, da ne prizadene 		
njegovega dostojanstva.
Za državne organe:
1. Oblikovati je treba kodeks ravnanja ali deontologijo za skrbnike in ostale akterje, ki delajo
z otroki brez spremstva, z namenom izboljšati zaščito otrokovih pravic in kot orodje za
vsakodnevno delo skrbnikov in drugih zadevnih akterjev.
2. Razviti je treba ustrezne mehanizme spremljanja, nadziranja in ocenjevanja za boljše izvajanje
skrbništva ter razmerja med skrbnikom in otrokom. V zvezi z izvajanjem skrbništva ne sme biti
nikakršne možnosti za konflikte interesov.
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Za skrbnike:
1. Vsak otrok brez spremstva mora vedeti in razumeti, kje lahko izrazi svoje pomisleke ter poda
uradno pritožbo zoper svojega skrbnika in druge zadevne akterje.
2. Skrbniki si morajo vzeti čas, prisluhniti otrokovim stališčem in mnenju ter jih upoštevati.
Temeljni standard 8: Skrbnik z otrokom vzpostavi odnos, ki temelji na medsebojnem 		
zaupanju, odprtosti in zaupnosti.
Za državne organe:
1. Sistem skrbništva mora skrbnikom omogočiti dovolj časa in priložnosti za spoznavanje otroka,
preživljanje časa z otrokom in vzpostavljanje odnosa, ki temelji na zaupanju.
Za skrbnike:
1. Skrbniki naj delajo iz srca in obravnavajo otroka kot kompetentnega posameznika.
2. Skrbniki naj se vedno najprej posvetujejo z otrokom, preden prekršijo zaupnost, ker menijo, da je
to v otrokovo največjo korist.
3. Skrbniki naj skušajo z otrokom preživeti več časa, da bodo vzpostavili odnos zaupanja. Z otrokom
naj počnejo tudi kaj zabavnega.
Temeljni standard 9: Skrbnik je dostopen.
Za državne organe:
1. Obstoječi sistem je treba izboljšati, saj ne le da za izvajanje skrbništva primanjkuje finančne
podpore, ampak tudi ni usklajeno; otrokom brez spremstva z različnimi statusi so dodeljeni
skrbniki z različnimi nalogami.
2. Izvajanje skrbništva mora finančno podpirati država in tako skrbnikom omogočiti ustrezno
delovanje ter izvajanje skrbniških dejavnosti (pomoč tolmača po potrebi).
3. Delo skrbnika naj opravljajo osebe iz nevladnih organizacij.
Za skrbnike:
1. Skrbniki naj bodo dostopni, prilagodljivi in neodvisni.
2. Skrbniki naj pokličejo ali obiščejo otroka, tudi ko za to ni nobene posebne potrebe.
Temeljni standard 10: Skrbnik ima ustrezno strokovno znanje in kompetence.
Za državne organe:
1. Država mora zagotoviti obvezna, redna in ustrezna usposabljanja za skrbnike in druge zadevne
akterje, ki delajo z otroki brez spremstva. Takšna usposabljanja naj bodo osredotočena predvsem
na pravice in potrebe otrok brez spremstva, prav tako pa tudi na kulturne dejavnike in razvoj
ustreznih spretnosti za komuniciranje s temi otroki.
2. Vsi skrbniki bi morali imeti zagotovljeno strokovno podporo in supervizijo.
Za skrbnike:
1. Skrbniki se morajo biti pripravljeni poučiti o situaciji v otrokovi izvorni državi, o tamkajšnji
kulturi in vseh drugih zadevah, ki jih ne poznajo.
2. Skrbniki morajo razviti medkulturne kompetence, pri sprejemanju odločitev, ki vplivajo na
otroka, pa morajo znati delovati multidisciplinarno.
3. Skrbniki se morajo zavedati svojih strokovnih omejitev ter poiskati podporo in sodelovanje z
drugimi organizacijami in strokovnjaki.
4. Skrbniki naj se organizirajo in imajo srečanja, kjer si bodo izmenjevali izkušnje, dobre prakse,
dileme, strahove itd.
5. Skrbniki morajo biti osebno motivirani, da otroku pomagajo in ga podpirajo.
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ˇ
PRIPOROcILA
ZA DRŽAVNE ORGANE ZA IZVAJANJE TEMELJNIH
STANDARDOV IZ PRVEGA PROJEKTA ZAPOLNJEVANJE VRZELI NA
ˇ
ˇ
PODROcJU
ZAŠcITE
OTROK BREZ SPREMSTVA
Na podlagi informacij, ki smo jih prejeli od otrok brez spremstva in njihovih skrbnikov, projektni
partnerji pozivamo državne organe, naj zagotovijo naslednje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Vsakemu otroku brez spremstva je treba dodeliti skrbnika ob njegovem prihodu v državo.
Otrokovo mnenje je treba upoštevati preden se mu dodeli skrbnika.
Skrbnik mora biti imenovan pred postopkom ugotavljanja otrokove starosti ali pa mora
obstajati sistem skrbništva za čas pred prvo stopnjo postopka.
Skrbništvo mora imeti pravno podlago.
Vsi otroci brez spremstva morajo biti deležni iste zaščite, ne glede na njihovo starost, ne glede
na to ali so zaprosili za azil ali ne, ali so dokumentirani ali ne, ali so državljani EU ali ne (načelo
nediskriminacije).
Vsak otrok brez spremstva mora imeti poleg skrbnika tudi svojega pravnega zastopnika.
Naloga pravnega zastopnika je, da podpira otroka in skrbnika pri pravnih odločitvah.
Vzpostaviti je treba sistem zunanjega nadzora skrbnikov, ki bo otrokom omogočal sodelovanje
pri tem procesu, in ki bo posebno pozornost namenjal znakom zlorabe otroka s strani
skrbnika.
Skrbnikom je treba povrniti vsaj stroške, ki jih imajo pri opravljanju skrbniških dolžnosti.
Število varovancev na skrbnika mora biti razumno in je treba določiti zgornjo mejo števila
varovancev na skrbnika.
Skrbnikom mora biti omogočeno delovanje, ki je neodvisno od odločevalnih organov, da se
tako zaščiti otrokova največja korist. Skrbniki ne smejo nastopati v drugih vlogah, ki bi jih
lahko pripeljale do konflikta interesov.
Sistem skrbništva in njegovo izvajanje (vključno z usposabljanjem) je treba poenotiti po vsej
državi.
Postopke, ki se nanašajo na otroke brez spremstva, je treba obravnavati prednostno.
Prizadevati si je treba, da se v skupino skrbnikov vključujejo ljudje z različnimi kulturnimi
ozadji.
Če se le da, se je treba izogibati menjavanju skrbnikov in selitvi otrok.
Noben otrok brez spremstva ne sme biti priprt zaradi svojega priseljenskega statusa.
V primeru vrnitve otroka v državo izvora je treba poskrbeti za izmenjavo informacij med
skrbnikoma in obema državama, skleniti pa je treba tudi dogovore z lokalnimi organi in
partnerji.
Združitev z družino v državi izvora ali drugi evropski državi je sprejemljiva le, ko je to varno in
izvedeno s pomočjo organizacije, ki deluje v otrokovo največjo korist.
Če je za državljane podpora skrbnika ali oskrba za mlade predvidena tudi po osemnajstem
letu, morajo to možnost imeti tudi (bivši) otroci brez spremstva.
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“Svoji skrbnici sem zaupal in sem se ter se še vedno lahko z njo pogovarjam o mnogih stvareh.
V bistvu so skrbniki edini, s katerimi se lahko zares pogovarjamo, tukaj nimamo nikogar drugega.”
Bivši otrok brez spremstva
“Država naj nam dovoli ostati tukaj v miru.” Bivši otrok brez spremstva

Temeljni standardi za skrbnike otrok brez spremstva v Evropi:

Standard 1
		

ˇ
Skrbnik se zavzema, da se vse odlocitve
sprejmejo v
ˇ in razvoja.
v najvecjo
ˇ korist otroka s ciljem njegove zašcite

Standard 2
		

Skrbnik poskrbi, da otrok sodeluje pri vsaki odlocitvi,
ki
ˇ
nanj vpliva.

Standard 3

Skrbnik šciti
ˇ otrokovo varnost.

Standard 4

Skrbnik deluje kot zagovornik otrokovih pravic.

Standard 5
		

Skrbnik je kontaktna oseba za otroka in druge vpletene 			
akterje ter predstavlja most med njimi.

Standard 6
		

ˇ
Skrbnik poskrbi za pravocasno
iskanje in izvajanje				
dolgorocne
ˇ rešitve.

Standard 7
		

Skrbnik otroka obravnava spoštljivo in tako, da ne 			
prizadene njegovega dostojanstva.

Standard 8
		

Skrbnik z otrokom vzpostavi odnos, ki temelji na
medsebojnem zaupanju, odprtosti in zaupnosti.

Standard 9

Skrbnik je dostopen.

Standard 10

Skrbnik ima ustrezno strokovno znanje in kompetence.

www.corestandardsforguardians.com

